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INFORMAÇÕES

OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

1 - BIOGRAFIAS: à lista das indicadas no n° 4 de Cadernos Maristas, cumpre 
acrescentar.

914 - Vn homme de foi, le Bienheureux Marcellin Champagnat, Charles 
ALMERAS, Doutor em letras, ed. Marie Médiatrice, Genval, 1970, 
17,5 x 11,5 - 326 p. língua francesa.

915 - The venerahle Champagnat and his work, 1789-1840, resumo do Ir. 
Francisco de BORGIA, datil. 27,5 x 21,5 - 100 p. língua inglesa.

916- Marcellin Champagnat, 1789-1840, Fundador dos Irmãos Maristas, 
Pierre BADOIL, Roma, 1990, 29 x 20,5 - 30 p. língua francesa.

917 - E visse per salvare i giovani, Biografia do B. M. Champagnat, 1789- 
1840, Gênova, 1992, 21 x14- 134 p. língua italiana.

918 - El joven que dijo SI, Marcelle PELISSIER, traduzido do francês: 
“Idenfant qui a dit OUT, México, 1984, 20 x 13 - 46 p. língua espanhola.

919 - Un succès qui vient de loin, resumo histórico e crítico da Vida de M. 
Champagnat, 1789-1840, traduzido do inglês: Achievement from the 
depth, de Stephen FARRELL, datil. - 29,7 x 21 433 p. língua francesa.
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920 - Pastor e Pai, Marcelino José Bento Champagnat, Luí» DO REGO, nova 
edição do N-067, ed. FTD, 21 x 14, 88 p. língu* portuguesa.

921 - Buscando novo rumo, romance histórico, extrato» do» três volumes do 
Ir. Gabriel MICHEL, “Nè en 89”, traduzido do francês, cd. FTD, 21 x 
13,5 - 286 p. língua portuguesa.

922 - Síntesis de la vida dei Padre Champagnat, Frère SYLVESTRE Tamet, 
tradução do francês dc “Mémoires dc Frère Sylvestre”, datil. 32 x 21, 
122 p. língua espanhola.

923 - Complément aux notes de la Vie du Bienheureux Marcellin Champagnat, 
editado aos cuidados do Ir. Roland BOURRASSA, Quebec, Canadá, 
25 x 17,5 - 142 p. língua francesa.

2 - ESTUDOS

2.1 - Sobre a vida e a personalidade de M. Champagnat

ABAIGAR Victor Pastor, Hno. - La devoción mariana dei B. Champagnat, em 
relação à escola francesa do século XVII, Roma, 1968, datil. 27,5 x 21 - 70 
+ 21 p., língua espanhola, AFM 162.001

AS1A1N H., DIAZ J., ATAIDE J., Irs. - Atitudes do P. Champagnat-. son souci 
pour les orphelins et les enfants des campagnes; comentário a la carta 
conminatoria de Juan Claude Colin; atitudes do P Champagnat nas suas 
cartas; Roma, 1993, datil. 29,7 x 21 - 44 + 21 + 24 p. língua francesa, 
espanhola e portuguesa, AFM 162.002

BALKO Alexandre, Fr. - Le Bienheureux Marcellin Champagnat dans ses 
instruetions et sermons inédits, Lião, 1972, tese de licenciatura, 
datilografado, 29 x 21 - 142 p. língua francesa, AFM 162.003

BALKO Alexandre, Hno. - ^Quien eres, Marcelino Champagnat? Uma 
resposta competente do Ir. A. Balko - Documentos Maristas n" 5, 
Guadalajara, México, 1982, 23x17 - 75 p. língua espanhola, AFM 162.004

BALKO Alexandre, Fr. - Le Père Champagnat et la formation des Frères, 
Roma, 1985, datil. 29,7 x 21 - 41 p. língua francesa, AFM 162.005
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

BAYO Jesus, Hno. - Vida afectiva de Marcelino Champagnat: celibato, amor e 
amizade, Roma, 1993, tese datil. 29,7 x 21 - 181 p. língua espanhola, AFM 
162.006

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - La “Grafia" dei Beato M. Champagnat, 
estudo grafológico, Gênova, 1981, 20,3 x 13,4 - 110 p. língua italiana, 
AFM 162.007

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Studio di un profilo dei B. M. Champagnat, 
Gênova, 1983, 21 x 15 - 64 p. línguas: italiana, francesa, inglesa, espanhola 
e portuguesa, AFM 162.008

BELLONE, Giovanni Battista, Fr. - Un apostolo, un Fondatore, un Santo, 
Bicentenário do nascimento do Beato M. Champagnat, 1789-1989; 
Gênova, 1988, 21 x 15 - 4o p. língua italiana, AFM 162.009

BENINI Genuíno Ir. - Reflexos humanos de Champagnat nas cartas ou 
circulares aos Irmãos, Roma, 1993, datil. 29 x 21 - 35 p. língua portuguesa, 
AFM 162.010

BIDEGAIN FERNANDEZ Carlos, Hno. - Marcelino Champagnat en las 
cartas a sus contemporâneos, datil. 29 x 21 - 78 p. língua espanhola, AFM 
162.011

BRAMBILA Aureliano, Hno. - A la découverte de Marcellin Champagnat, 
Coletânia de títulos e extratos de documentos, N.-D. de 1’Hermitage, 
1984, datil. 29,7 x 21 - 40 p. língua francesa, AFM 162.012

CHAGAS COSTA RIBEIRO Francisco, Ir. - Champagnat, primeiro mês de 
Maria em La Valia, Roma, 1983, tese datil. 29,7 x 21 - 77 p. língua 
portuguesa, AFM 162.013

COLIN Marcei, TOSTI German, etc. Frs. - Etudes sur Marcellin Champagnat, 
diversos artigos, datil. 32 x 22 - 160 p. línguas: francês, inglês, espanhol, 
AFM 162.014

CORONADO TOVAR Jorge Luis, Hno. - Marcelino Champagnat y la 
admisión de Hermanos-, as condições de admissão, Roma, 1993, datil. 29 x 
20 - língua espanhola, AFM 162.015

FARRELL Keith B. (Bro. Stephen) - From disaster to fulfilment, a história 
religiosa do Distrito de Sain-Etienne durante a Revolução Francesa, 1789- 
1801, Austrália, 1991, datil. 29,7 x 21 - 279 p. língua inglesa, AFM 
162.017
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FARRELL Keith B. (Bro. Stphen) - Du ddsaslrt tu rtlèvement, a história 
religiosa do distrito de Saint-Etienne durante â Revolução Francesa, 1789- 
1801, traduzido do inglês “From disaster to fulfilment", datil. 29,7 x 21 - 
314 p. língua francesa, AFM 162.018

FELLI Fabrizio, Fr. - II Padre Champagnat: la sua intelligenza; l'educatore, 
Roma, 1962, datil. 27 x 21 - 51 p. língua italiana, AFM 162.019

FORMIGA, A., SALAZAR A. M., AMOR1M A. • Eludes sur M. Champagnat, 
diversos artigos, Roma, 1961, 26,5 x 20,5 - 9 + 35 + 61 p. línguas: francês 
e espanhol, AFM 162.020

GIBSON Romuald, Bro. - Fathcr Champagnat: the man and his spirituality, 
Roma, 1971, datil. 29,5 x 21 - 170 p. língua inglesa, AFM 162.021

GUTEMBERG João, Ir. - Inserção e vida religiosa marista, Roma, 1991, tese, 
datil. 27,5 x 21 - 43 p. língua portuguesa, AFM 162.022

IIERNANDEZ GAONA Manuel, Hno. - Effort du Père Champagnat pour 
faire approuver 1’Institut, Roma, 1966, texto em espanhol, citações em 
francês, datil. 27,5 x 21 - 43 p. AFM 162.023

LACANTE Romain, Fr. - Mes rencontres avec le Père Champagnat, Roma, 
1993, datil. 29 x 21 - 47 p. língua francesa, AFM 162.024

LEVIS Afonso, Ir. - A atitude orante de Marcelino Champagnat em suas cartas 
aos Irmãos, Roma, 1993, datil. 29,7 x 21 - 42 p. língua portuguesa, AFM 
162.025

MESONERO SANCIIEZ Manuel, Hno. - Teresa de Lisieux y Marcelino 
Champagnat, a pequena via e a simplicidade, datil. 28,5 x 19,5 -110 p. 
língua espanhola, AFM 162.026

MONEGO Francisco José, Ir. - O Beato Marcelino Champagnat: homem de 
hondade, Roma, 1964, datil. 27 x 21 - 35 p. língua portuguesa, AFM 162. 027

MORAL GONZALEZ Arturo, Hno.- ünidad de vida en el Beato Marcelino 
Champagnat, datil. 27 x 21 - 52 p. língua espanhola, AFM 162.028

PANINIJ., TESCAROLO R., - La roca de la que fuimos tallados, documento- 
base para os leigos cristãos maristas, Buenos Aires, 1989, 20 x 13,5 - 32 p. 
língua espanhola, AFM 162.029
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

REVILLA Isaac, Hno. - Marcelino Champagnat a la luz dei decreto “Perfectae 
Caritatis”, Roma, 1967, datil. 28 x 22 - 78 p. língua espanhola, AFM 
162.030

ROIG y LLOP Tomas, - El Instituto marista y su Fundador, el Beato Marcelino 
Champagnat, 24,8 x 17,7 - 28 p. língua espanhola, AFM 162.032

RUBIOLO Aemilius, Hno. - La fe dei Beato Marcelino Champagnat, Roma, 
1963, datil. 27 x 21 - 84 p. língua espenhola, AFM 162.032

SALAMANCA PEREZ Regino, Hno. - Relaciones de Mazelier con los 
Maristas, datil. 29 x 21 - 38 p. língua espanhola, AFM 162.033

SESTER Paul, Fr. - Etudes sur Marcellin Champagnat, 1817-1967, datil. 27,5 x 
21 -112 p. língua francesa, AFM 162.034

SHURKUS Albert (Bro. Felix-Michael) - Marcellin Champagnat and 
conformity to God’s will, Roma, 1961, datil. 27,5 x 21,5 -118 p. língua 
inglesa, ÁFM 162.035

STIRN Roger, Fr. - Petite histoire de la grande affaire, Bruxelles, 1991, 24 x 
15,5 - 49 p. língua francesa, AFM 162.036

SULLIVAN Stephen L., Bro. - The Champagnat standard of religious live, 
datil. 28 x 22 - 54 p. língua inglesa, AFM 162.037

TENDERO PEREZ Ernesto, Hno. - Pastoral vocacional de Marcelino 
Champagnat, a partir de seus escritos e testemunho diretos, Roma, 1990, 
datil. 29 x 20,5 - 180 p. língua espanhola, AFM 162.038

ZIND (Fr. Louis-Laurent) - Sur les traces de Marcellin Champagnat, artigos 
extraídos de “Voyages et Missions” e de “Présence Mariste”, 29,7 x 21 - 
140 p. língua francesa, AFM 162.039

ZIND (Fr. Louis-Laurent) - Articles du “Bulletin de 1’Institut”, fotocópia 
aumentada, 29,7 x 21 - 105 p. língua francesa, AFM 162.040

ZIND (Fr. Louis-Laurent) - Bienheureux Marcellin Champagnat, son oeuvre 
scolaire dans son contexte historique, Roma, 1991, 21 x 15 - 496 p. língua 
francesa, AFM 162.041

ZIND (Fr. Louis-Laurent) - O Bem-aventurado Marcelino Champagnat e seus 
pequenos Irmãos de Maria, traduzido do francês pelo Ir. Cario 
GARETTO, Belo Horizonte, Brasil, 1988, 21 x 14 - 296 p. língua 
portuguesa, AFM 162.042
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2.2 - Sobre sua concepção da educação

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - IIB. M. Champagnat, apoatolo delia scuola, 
Gênova, 1983, 21 x 15 - 116 p. língua italiana, AFM 163.001

CABRA Gabriel, Hno. - Método catequístico dei Beato Marcclino Champagnat 
en relación con el de San Sulpicio, Roma, 1964, datil. 27 x 21 - 65 p. língua 
espanhola, AFM 163.002

COLIN Marcei - L education d’après le Bienheureux Macellin Champagnat, Io 
tomo, Saint-Genis-Laval, 1968, datil. 27 x 21,5 216 p. língua francesa, 
AFM 163.003

COLIN Marcei - Eeducation d’après le Bienheureux Marcellin Champagnat, 2" 
tomo, Saint-Genis-Laval, 1968, datil. 27 x 21,5 331 p. língua francesa, 
AFM 163.004

COLIN Marcei - Education as understood hy Blessed Marcellin Champagnat, 
Founder of the Marist Brothers, Io volume, traduzido do francês, datil. 
27,5 x 21 - 213 p. língua inglesa, AFM 163.005

COLIN Marcei - Education as understood hy Blessed Marcellin Champagnat, 
Founder of the Marist Brothers, 2o volume, traduzido do francês, datil. 
27,5 x 21 - 285 p. língua inglesa, AFM 163.006

COTTA Gildo, Fr. - Educare: Principi pedagogia di Marcellino Champagnat, 
Roma, 1991, 24 x 16,5 - 167 p. língua italiana, AFM 163.007

DE CARVALFIO José Airton, Ir. - A catequese em Marcelino Champagnat, 
1789-1840, Fundador dos Irmãos Maristas, Roma, 1986, datil. 29 x 20 - 
229 p. língua portuguesa, AFM 163.008

DA COSTA MARTINS Adelino, Ir. - Contexto histórico e social da obra 
educativa de Champagnat, Porto Alegre, Brasil, 21 x 14,5 - 96 p. língua 
portuguesa, AFM 163.009

DI PIETRO Alessandro, Fr. - Marcellino Champagnat e la sua opera educativa, 
Roma, 1951, datil. 27,5 x 21 - 210 p. língua italiana, AFM 163.010

FABRIZI Giorgio, Fr. - Lo zelo dei Beato Marcellino Champagnat, Roma, 
1962, datil. 26 x 21 - 73 p. língua italiana, AFM 163.011

FAURE Doct. - Comments on education and the pedagogy of Blessed Fathcr 
Champagnat, datil. 33 x 20 - 10 p. língua inglesa, AFM 163.012
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

FRECHES Gustave, Fr. - Le Père Champagnat, chef, formateur de chefs, datil. 
27 x 21 - 33 p. língua francesa, AFM 163.013

GUTIERREZ GONZALO ãngel, Hno. - Presencia de los ninos en las cartas 
de Marcelino Champagnat, Roma, 1993, datil. 29,7 x 21 - 29 p. língua 
espanhola, AFM 163.014

LERON EUTIMIO, Hno. - Valor actual de la pedagogia dei Beato Marcelino 
Champagnat, Bogotá, 1956, 24 x 16,5 - 278 p. língua

espanhola, AFM 163.015

ESCORIHUELA PUJOL J. M„ MORAL BARRIO J. J„ SERRA 
LLANSANA L. - El educador marista

— Io Tomo - Sua identidade, seu estilo educativo, 21,5 x 14 - 158 p. língua 
espanhola, AFM 163.016

— 2o Tomo- Visto pelos homens formados em cem anos, 21,5 x 14 - 398 p. 
língua espanhola, AFM 163.017

— 3 o Tomo - Visto pela sociedade do futuro, 21,5 x 14 - 222 p. - língua 
espanhola, AFM 163.018

ESCORIHUELA PUJOL J. M„ MORAL BARRIO J. J„ SERRA 
LLANSANA L. - El educador marista, traduzida para a língua grega, com 
adaptação local, 20,3 x 13,7 - 137 p. AFM 163.019

ESCORIHUELA PUJOL J. M„ MORAL BARRIO J. J„ SERRA 
LLANSANA L. - El directivo de una escuela marista, orientação de sua 
atividade apostólica, Las Avellanas, Espanha, 1992, 22 x 16 - 80 p. língua 
espanhola, AFM 163.020

SALVETTI Gaetano, Fr. - La pedagogia di Marcellino Champagnat, Roma, 
1965, datil. 29 x 22 - 79 + XIX p. língua italiana, AFM 163.021

SMET Jean (Fr. Marie Fernadus) - Pédagogie du V. M. Champagnat, 
manuscrito, 21 x 16 - 406 p. língua francesa, AFM 163.022

ZIND Pierri (Fr. Louis-Laurent) - Visão panorâmica da história da educação na 
Europa, tradução do francês pelo Ir. Cario GARETTO, Belo Horizonte, 
Brasil, 1987, 21 x 14 - 148 p. língua portuguesa, AFM 163.023

? Educare è piü che governare, Atualidade de Marcelino Champagnat, datil. 
27,5 x 21,5 - 125 p. língua italiana, AFM 163.024
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? The principies wich insoired Father Chatnpagnat in his uwrk for youth, datil. 
32,5 x 20 - 23 p. língua inglesa, AFM 163.025

PEREZ J., VELA SCO G. - Marcellin Chatnpagnat face aux écoles: Perreux, 
Sorbiers, Roma, 1993, datil. 29,7 x 21 - 80 p. língua francesa, AFM 
163.026

2.3 - Sobre seu carisma e sua espiritualidade

BOYER G„ LAMARRE L„ MORNEAU R„ FE - Recherches et réflexions sur 
notre spiritualité mariste, St Hyacinthe, Canadá, 1966, datil. 27 x 21 - 46 p. 
língua francesa, AFM 164.001

GIBSON Romuald, Bro. - Father Chatnpagnat, the man and his spirituality, 
Estudos de espiritualidade marista, datil. 25 x 20 - 140 p. língua inglesa, 
AFM 164.002

MUNOZ FERNãNDEZ Zacarias, Hno. - El carisma de M. Chatnpagnat, en 
los "Tres Uno", no governo do Instituto, nas cartas aos Irmãos, Roma, 1993, 
datil. 29,7 x 21 - 218 p. língua espanhola, AFM 164.003

RODRãGUEZ Gabriel, Hno. - Evaluación crítica de la espiritualidad de los 
Hermanos Maristas, Roma, 1976, datil. 29,7 x 21 - 78 p. língua espanhola, 
AFM 164.004

SESTER Paul, TANGUAY Lorenzo, FE - Etudes sur M. Chatnpagnat, Roma, 
1967, datil. 27 x 21,5 - 158 p. língua francesa, AFM 164.005

SESTER Paul, Fr. - Le charisme du Fondateur, Roma, 1975, datil. 28 x 22 - 30 
p. língua francesa, AFM 164.006

TANGUAY Lorenzo, Fr. - Spiritualité "Chatnpagnat”, Uma espiritualidade da 
infância espiritual, Château-Richer, Canadá, 1991, datil. 27,5 x 20,5 - 70 p. 
língua francesa, AFM 164.007

TIBURCIO y SILLA Vicente, Hno. - Carisma dei Padre Chatnpagnat, 1982- 
1984, datil. 29,7 x 21 - 123 p. língua espanhola, AFM 164.008

VERONA GRAGORIO Mariano, Hno. - Jesucristo en la espiritualidad y 
escritos de Marcellin /. B. Champagnat, a partir das fontes diretas, datil., 29 
x 20,5 - 202 p. língua espanhola, AFM 164.009
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

2.4 - Sua preocupação pelos pobres

ALBALA MEDINA Laurentino, Hno. - Cartas dei Padre Champagnat, 
solidariedade com os mais necessitados, datil. 29 x 21 - 46 p. língua 
espanhola, AFM 162.0043

BELLLONE Giovanni Battista, Fr. - I Maristi, I poveri, II mondo in via di 
sviluppo, Gênova, 1992, 29,7 x 21 - 106 p. ilustradas, língua italiana, AFM 
162.044

DORADO B. Wilfredo, Hno. - El Padre Champagnat y la educación de los 
pobres, datil. 27 x 21 - 41 p. língua espanhola, AFM 162.045

LASSO Ruperto, Hno. - El Beato Padre Champagnat y los pobres: Amor y 
Proyección, Roma, 1966, datil. 27 x 21 - 54 p. língua espanhola, AFM 
162.046

MORAL BARRIO J., Hno. - Los pobres y el sentido de la pobreza en la 
espiritualidad marista-, dados para um discernimento pessoal e 
comunitário, Barcelona, 1991, 21 x 14,5 - 192 p. língua espanhola, AFM 
162.047

SILVEIRA Luiz, Ir. - Les Frères Maristes et l’éducation des pauvres, Roma, 
1963, datilografado, 27 x 21,5 - 223 p. língua francesa, AFM 162.048

2.5 - Os “CUADERNOS CHAMPAGNAT”, do Irmão Juán Maria

Ia VERSÃO datilografada e parte manuscrita, 29,7 x 21 em espanhol:

— Marco histórico de M. Champagnat 1, El país de M. Champagnat, AFM 
161.001

— Marco histórico de M. Champagnat 2, AFM 161.002 Algunas lagunas en 
la vida dei B. Padre Champagnat: la familia, AFM 161.003

— Algunas lagunas en la vida dei B. Padre Champagnat, 2, AFM 161.004

— Algunas lagunas en la vida dei B. Padre Champagnat, 3, AFM 161.005

— Algunas lagunas en la vida dei B. Padre Champagnat, 4, AFM 161.006 
(Aqui falta um caderno)

— Algunas lagunas en la vida dei B. Padre Champagnat, 6, AFM 161.008

— Algunos aspectos de la personalidad dei P. Champagnat, 1, AFM 161.009 
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— Algunos aspectos de la personalidad dd P, Chwmjwynit 2, AFM 161.010

— Algunos rasgos de su personalidad, 3, AFM 161.011
— Algunos aspectos de la personalidad dei P. Champagnít, 4, AFM 161.012
— Algunos aspectos de la personalidad dei P. Champagnat, 5, AFM 161.013
— La Sociedad de Maria, 1, AFM 161.014

— La Sociedad de Maria: Familia marista, 2, AFM 161.015
— Nuestro carisma institucional, AFM 161.016 Apêndice, AFM 161.017
— Algunos aspectos de la personalidad dei P. Champagnat, 6, 105 p. AFM 

161.018
— Una explicación de la sala de comunidad, AFM 161.019

2a VERSãO, datilografada, 29,7 x 21, em espanhol:
— Maria en la escuela de espiritualidad francesa, manuscrito, AFM 161.020

— Marcelino Champagnat: apuntes sobre su personalidad, AFM 161.021
— Orígenes de la Sociedad de Maria, AFM 161.022
— El país de Marcelino Champagnat, AFM 161.023
— Marco histórico de Marcelino Champagnat, AFM 161.024
— Galicanismo, Jansenismo, Rigorismo, AFM 161.025
— La familia Champagnat, AFM 161.026
— Marcelino Champagnat: su caracter, 1, AFM 161.027
— Marcelino Champagnat: su caracter, 2, AFM 161.028

— El Beato Marcelino Champagnat: hombre de oración, AFM 161.029

— Carisma institucional, AFM 161.030
— Nuestra espiritualidad, AFM 161.031

— La devoción a Maria, característica de M. Champagnat, AFM 161.032

— Frescos de la sala de comunidad de N.-D. de 1’Hermitage, AFM 161.033

3a VERSÃO: Edição Luis Edelvives, Saragoça, Espanha, 1989, formato 24,5 x 
16,5
— 1 - Personalidad de Marcelino: algunos rasgos, AFM 161.034
— 2 - El Hermitage, escuela de formación, AFM 161.035
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— 3 - Nuestro carisma institucional, AFM 161.036

— 4 - Marcelino, un apóstol de hoy, AFM 161.037
— 5 - Narcelino cautivado por Dios, AFM 161.038
— 6 - Marcelino hoy: Nuestra misión como hermanos, AFM 161.039

2.6 - Meditações sobre a pessoa e a obra de M. Champagnat

HENRI-NOE, Fr. (Marcei Colin) - Sur les pas de Marcellin Champagnat, 
meditações maristas, Centro Champagnat, N.-D. de l’Hermitage, 1958, 
20,5 x 13 - 240 p. língua francesa, AFM 192.01

HENRI-NOE, Fr. (Marcei Colin) - In the foosteps of Blessed Marcellin 
Champagnat, meditações maristas, tradução e adaptação do francês, 
datilografado, 32,5 x 21 - 150 p. língua inglesa, AFM 192.02

HENRI-NOE, Fr. (Marcei Colin) - II revint sur ses pas glorifiant Dieu. 
Meditações em honra do V. P. Champagnat, St Quentin-Fallavier, 1950, 
datil. 20,6 x 13,5 - 68 p. língua francesa, AFM 192.03

HENRI-NOE, Fr. (Marcei Colin) - Rapprochements maristes, 12 meditações, 
ediç. Jeunesse et Amitié, St. Genis-Laval, 1964, 19 x 12,5 - 74 p. língua 
francesa, AFM 192.04

HENRI-NOE, Fr. (Marcei Colin) - Béatification et Humilité, St. Quentin- 
Fallavier, 1956, 18 x 13,5 - 80p. AFM 192.05

HENRI-NOE, Fr. (Marcei Colin) - Amhience mariste, 11 meditações com o 
Padre Champagnat, Centro Champagnat, N.-D. de l’Hermitage, 1953, 
17,5 x 13,5 - 48 p. língua francesa, AFM 192.06

HENRI-NOE, Fr. (Marcei Colin) - Vita marista, Meditações com o nosso 
Padre Fundador, 3, traduzido de “Ambience mariste”, 16,8 x 12 - 66 p. 
língua italiana, AFM 192.07

HENRI-NOE, Bro. (Marcei Colin) - Our Marist way, Meditações sobre o V. 
Marcelino Champagnat e seu espírito, Imprensa Marista, Poughkeepsie, 
1952, 20,3 x 13,8 - 52 p. língua inglesa, AFM 192.08

HENRI-NOE, F. (Marcei Colin) - Betrachtungen üher den Geist des Ehrw. 
Stofters, Ia e 2a parte, Provincialato, Furth b. Landshut, datilografado, 
20,5 x 16 - 36 + 36 p. língua alemã, AFM 192.09
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LOUIS-IGNACE, Fr. - Méditations à l'école du Bx. M. Champagnat, 
Montreal, 1961, 22 x 14 - 124 p. língua francesa, AFM 192,10

2.7 - Obras de vulgarização

BALKO Alexandre, Fr. - Marcclino Champagnat, volviendo a las fuentes, 
Província marista “Norte”, traduzido do francês, 21 x 14 - 198 p. AFM 
161.040

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Cerchiamo l’autentico B. Champagnat, 
Gênova, 1982, 20,5 x 13 - 176 p. nas línguas: italiano, francês, inglês, 
espanhol, português, AFM 161.041

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - // centuplo ... e la vita eterna, no 
pensamento e na vida do B. M. Champagnat, Gênova, 1981, 17,5 x 10 - 
110 p. língua italiana, AFM 161.042

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Attualità dell’educatore marista e delia 
scuola cattolica, Gênova, 1979, 21 x 15 - 92 p. língua italiana, AFM 
161.043

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Un itinerário digloria-, os Irmãos Maristas 
e o seu calvario, Gênova, 1980, 21 x 15 - 158 p. língua italiana, AFM 
161.044

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Lartefice di una rivoluzione silenziosa, 
Gênova, 1975,21 x 15 - 136 p. língua italiana, AFM 161.045

D’ULIZ1A Adalberto, Fr. - Corrispondenza apócrifa am il B. Marcellino 
Champagnat, Roma, San Leonc Magno, 1985, datil. 29,7 x 21 - 191 p. 
ilustradas, língua italiana, AFM 161.046

D’ULIZIA Adalberto, Fr. - Bicentenário delia nascita dei Beato Marcellino 
Champagnat, 1789 - 1989, 29,7 x 21 - 27 4- 37 p. língua italiana, AFM 
161.047

McMAHON Frcdcrik, Bro. - Marist milestones: a Champagnat pilgrimage, 
Roma, 1989, 24 x 16,5 - 64 p. língua inglesa, APM 161.048

McMAHON Fredcrik, Bro. - Souls tbat have wrought with me, Blessed 
Marcellin Champagnat and the Society ofMary, datil. 29,7 x 21 - 34 + 33 + 
32 p. AFM 161.049
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

VOEGTLE Leonard, Bro. - Témoignages des contemporains de Marcellin 
Champagnat, datil. 29,7 x 21 - 34 + 33 + 32 p. nas línguas francesa, 
inglesa, espanhola, AFM 161.050

Divers - Etudes sur M. Champagnat: articles, conférences, datil. 27 x 21 - 126 
p. língua francesa, AFM 161.051

Divers - Etudes sur M. Champagnat, datil. 27 x 21 - 97 p. língua francesa, 
AFM 161.052

? Le problème social et Marcellin Champagnat, datil. 29,7 x 21 - 147 p. língua 
francesa, AFM 161.053

? Aperçus sur la Société et sur le Père Champagnat, datil. 29,7 x 21 - 120 p. 
língua francesa, AFM 161.054

2.8 - Obras concernentes mais aos Irmãos

ANÍSIO, Ir. - Espiritualidade dos pequenos Irmãos de Maria, Porto Alegre, 
1957, 15 x 11 - 254 p. língua portuguesa, AFM 161.501

AVALOS GIL Hector, Fr. - Les Petits Frères de Marie au Service des pauvres, 
Roma, 1993, datil. 60 p. língua francesa, AFM 161.502

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Storia e tradizioni missionarie dei Fratelli 
Maristi, Gênova, 1985, 23 x 16,5 - 36 p. língua italiana, AFM 161.503

BOURKE Ludovic, Bro. - Theology of confirmation and teaching Brothers 
vocation, 1965, 24 x 16 - 152 p. tese, língua inglesa, AFM 161.504

ELIAS BECERRA José Luis, Hno. - La comunidad marista en tiempos dei 
Fundador, rasgos característicos a partir dos escritos do B. M. 
Champagnat, Roma, 1992, datil. 29,7 x 21 - 151 p. língua espanhola, AFM 
161.505

GARCÍA PARRADO José Alfonso, Hno. - La pobreza dei Hermano Marista, 
Roma, 1986, datil. 29 x 21 - 98 + XVII p. língua espanhola, AFM 161.506

GIBSON Romuald Bro. - The holocaust of the life of the teaching brother, 
Roma, 1969, tese, 24 x 16 - 222 p. língua inglesa, AFM 161.507
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LOZ Volmar, Ir. - Alguns novos documentos para a história dos Irmãos 
Maristas e coadjutores na Sociedade de Maria, Roma, 1985, datil. 27,7 x 21 - 
205 p. língua portuguesa, AFM 161.508

MINGA Teófilo, Ir. - Le Frère comme apôtre, conforme o estudo das 
constituições de 17 institutos, Nairóbi, 1990, datil. 29,7 x 21 - 167 p. 
língua francesa, AFM 161.509

SALAMANCA PERES Regino, Hno. - Relaciones de Mazelier con los 
Maristas, Roma, 1993, datil. 28,5 x 21 - 38 p. língua espanhola, AFM 
161.510

STIRN Roger, Fr. - Les Petits Frères de Marie: identité et vitalité, 1840-1890, 
Bruxelas, 1991,24 x 16 - 110 p. língua francesa, AFM 161.511

BRAMBILA Aureliano, Hno. - Documents sur la législation chez les Petits 
Frères de Marie, datil. 29 x 21 - 69 p. língua francesa, AFM 161.512

MURPHY D,. FLANIGAN M. E., - Frère François: a preparação de um 
Superior Geral, a transmissão do carisma de M. Champagnat, Roma, 
1993, datil. 29,7 x 21 - 27 + 26 p. língua inglesa, AFM 161.513

2.9 - Obras diversas: Catecismos; histórias em quadrinhos, índex

Catecismos:
Catecismo Champagnat, Editorial Progreso, México

Preparatória 1; 2; 3
Primaria 1; 2; 3; 4; 5; 6
Secundaria 1; 2; 3
Material de apoyo 1; 2 AFM 161.701

Champagnat: bloc de apuntes, Província marista Norte, Logrono, Espanha 
AFM 161.702

Histórias em quadrinhos:

D’ULIZIA Adalberto, Fr. - I messagi dei B. M. Champagnat, Io volume, Le 
radiei di un popolo, datil. 21 x 16 - p. 1-90, língua italiana, AFM 161.703

D’ULIZIA Adalberto, Fr. - I messagi dei B. M. Champagnat, 2o volume, Per 
un popolo nuovo, segno di una Chiesa presente nella Storia, datil. 21x16 
- 101 p. 91-192, língua italiana, AFM 161.704

14



OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

D’ULIZIA Adalberto, Fr. - Bicentenário delia nascita dei Beato M. 
Champagnat, Roma, 29,5 x 21 - 62 p. língua italiana, AFM 161.705

HNOS. MARISTAS de Ecuador - M. Champagnat, Loja, Ecuador, 1991, 23,5 
xl6,5, 140 p., língua espanhola, AFM 161.706

? Champagnat file (coleção de textos e gravuras) 29 x 21 - 67 p. língua inglesa, 
AFM 161.706

MORENO F. - Misión sublime: vida y obra de Marcelino Champagnat, Y189- 
1840, 26 x 19,5 língua espanhola, AFM 161.707

ROCH C., RODRÍGUEZ E, SERRA Lluis - Marceldi Champagnat, Província 
de Catalunha, 1989, 27,5 x 18,5 - 26 p. língua catalã, AFM 161.708

? Les Frères Maristes au coeur de l’Eglise avec les jeunes, coleção: A tradição 
viva, 29,5 x 21 - 36 p. língua francesa, AFM 161.709

? The Marist Brothers at the heart of the Church with young people, coleção: A 
tradição viva, 29,5 x 21 - 36 p. tradução do francês, língua inglesa, AFM 
161.710

PROVÍNCIAS dos Estados Unidos da América -Champagnat, il celebration of 
the bicentennialof the birth andsesquicentennialof the death... datil. 27,5 x 
21 - 85 p. língua inglesa, AFM 161.711

Index:

BRAMBILA Aureliano, Hno.. - Correspondance passive du Père Champagnat, 
datil. 29 x 21 - 197 p. língua francesa, AFM 151.

BRAMBILA Aureliano, Hno. - Dieu, Jesus et Marie dans les lettres du Père 
Champagnat, datil. 29,7 x 21 - 40 p. língua francesa, AFM 150.

BRAMBILA Aureliano, Hno. - Lieux de rencontre avec le Père Champagnat, 
Roma, 1993, índex dos documentos sobre M. Champagnat, datil. 29 x 21 - 
61 p. língua francesa, AFM 150.
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PUBLICAÇÕES MARISTAS
Dentre os títulos abaixo indicados, nem todos são exatamente novidades. 

Contudo, correm o risco de passar despercebidos de nossos leitores, sobretudo 
dos Irmãos Maristas. Portanto, não parece inútil torná-los conhecidos ou 
recordã-los. Não seria normal que nossas bibliotecas se guarnecessem 
preferivelmente de obras, por assim dizer, da família, desse alimento que 
reconforta não apenas o espírito, mas também o coração?

Jan SNIJDERS, THE AGE OF MARY - LE SIÈCLE DE MARIE, col. 
Maristica, texto e estudos, n°l, Roma, 1988; bilíngüe: inglês e francês face a 
face. Francês traduzido do inglês pelo Pe. Gaston Lessard, 136 p. 21 x 15.

O próprio autor indica no prefácio a intenção de deixar por escrito as 
principais “conferências sobre espiritualidade e missão maristas que, por 
ocasião do sesquicentenário da aprovação da Sociedade”, algumas Províncias 
lhe pediram. Missão de removimentar - segundo a imagem que ele emprega - 
a bola de neve que parece ter parado na cavidade de um rochedo, para que 
continue por si mesma seu caminho e se torne avalancha, mas permanecendo 
“ignorados e ocultos”, de modo a concretizar na Igreja deste tempo a 
presença discreta, amorosa e misericordiosa de Maria na Igreja primitiva.

Claude ROZIER, SAINT PIERRE CHANEL, segundo aqueles que o 
conheceram, Roma, 1991,254 p. 24 x 15,5.

Esse livro é, de algum modo, a continuação dos “Écrits de Saint Pierre 
Chanel”, que o Pe. Claude Rozier havia publicado em 1960, seis anos depois 
da canonização do mártir de Futuna. Nessa obra há testemunhos sobre sua 
vida e morte, recolhidos junto “aos que o conheceram”, seja na França, seja 
na Oceania. Entre estes, o do Irmão Maria Nizier Delorme, seu companheiro 
na missão de Futuna, ocupa lugar importante. Embora o autor se recuse a 
traçar de algum modo a vida de seu herói, ela, entretanto, aparece através 
dessas linhas e de maneira mais realista que nas suas primeiras biografias. Daí 
o interesse que essa obra pode despertar em nós, sem falar das informações
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que nos dá sobre a maneira de viver nessa época, tanto na campanha francesa, 
quanto na missão da Oceania.

...EVER YOUR POOR BROTHER, Peter CHANEL, coletânea de cartas 
e do diário de Futuna, traduzidos e apresentados pelos Padres William Joseph 
STUART e Anthony WARD, volume 2 da coleção “Arquivos missionários 
maristas”, Roma, 1991, 466 p. 21 x 15.

Os autores esclarecem que “não é de nenhuma forma tradução do livro 
do Padre Claude Rozier. “Ecrits de Saint Pierre Chanel”, aparecido em 1960. 
Os textos são traduzidos do original e são apresentados sem introduções nem 
notas. O que se quer é simplesmente tornar acessíveis ao público de língua 
inglesa os escritos do mártir de Futuna, deixando à pesquisa erudita o 
cuidado de consultar a obra citada.

J. COSTE e G. LESSARD, AUTOUR DE LA RÈGLE, 1 - Regulamentos 
e práticas maristas durante a vida de Jean-Claude COLIN (doc. 1-26), col. 
“Fontes Históricas da Sociedade de Maria”, Roma, 1991, 296 p. 24,3 x 17.

“Vinte e três anos depois do último volume das ‘Origines Maristes’, os 
editores destas últimas apresentam aos membros de sua família religiosa uma 
nova edição crítica. Trata-se sempre de documentos relativos à aventura 
espiritual que encontra sua primeira expressão oficial na promessa feita em 
Fourvière, a 23 de julho de 1816, de ‘fundar a mui piedosa congregação dos 
Maristas’; mas a nova obra, de que temos o 1° volume, difere das precedentes 
em três pontos essenciais”:

1. o período considerado vai até a morte de Jean Claude Colin, em 1875;
2. os textos só se referem aos Padres Maristas e aos Irmãos coadjutores;
3. esses textos são testemunhos sobre a regra, a prática, e a vida interna 

de uma sociedade (extraído do prefácio da obra).

Edwin L. KEEL, S. M. - TEXTES pour l’étude de la spiritualité mariste, 
Roma, Centro de estudos maristas, 1993, 388 p. 24 x 17.

O próprio autor apresenta sua obra neste extrato da introdução: “O 
presente volume se originou nos cursos de espiritualidade marista que dou 
desde 1986 no Centro de estudos maristas em Roma e na Casa Marista de 
Framingham e, desde 1992, no presbitério de Santa Ana, em Londres”.

Construído em torno dos três momentos simbólicios de Fourvière, 
Cerdon e Bugey que as constituições de 1988 propõem como quadro para a 
formação marista e para a própria vida marista, além de servir no quadro de 
programas de renovação marista, esse livro deveria poder ser útil às pessoas 
implicadas na formação marista inicial e até a todo Marista que deseja 
aprofundar certos temas da espiritualidade marista pelo estudo de textos 
importantes de nossa tradição espiritual. Os textos reunidos são apresentados 
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praticamente sem comentários. Que o leitor entre em contato com a 
linguagem mesma de Colin e dos outros fundadores e dos primeiros maristas, 
e que essa linguagem lhe abra novas vias no plano da compreensão, do 
sentimento e da ação...

Não se trata de propor um cânon de textos maristas. Por exemplo, 
nenhum texto trata diretamente da oração, dos votos, de ministérios como a 
pregação, o ensino, as confissões, etc., todos assuntos sobre os quais Colin 
certamente teria muito a nos dizer, mas sobre os quais a pesquisa fica por 
fazer. Além disso, toda escolha de textos é subjetiva, por mais que se cuide em 
deixar a palavra à própria tradição segundo sua própria dinâmica. Encontrar- 
se-á muito simplesmente uma escolha abundante de textos importantes 
relativos ao quadro simbólico da vida marista. Essa escolha deverá ser 
completada à medida que avançar a pesquisa sobre nossa tradição espiritual e 
à medida que outros, com suas próprias preocupações e preconceitos, 
construirão suas próprias sínteses...

Do mesmo autor, A BOOK OF TEXTS for the study os marist spirituality. 
é a versão inglesa do precedente.

Antoine FORISSIER, FOR A MARIAN CHURCH Fundadores e 
Fundadoras Maristas, Roma, 1992, 268 p. 21,3 x 13,5.

Tradução inglesa de “Présences de Marie” que os “Cadernos Maristas” 
apresentaram no n° 2, p. 30.

Charles GIRARD, LAY MAR1STS Anthology of historical sources, Roma, 
1993, 964 p. 24 x 17.

Tradução inglesa de “Maristes láícs”, apresentado no n° 4 de “Cadernos 
Maristas”, p. 20.

Frère AVIT, Henri BILON, ANNALES DE L7NSTITUT, divididos em 
nove etapas, Roma, 1993, apresentadas em três volumes: 1 - La rude montée, 
1789-1840; 2 - L’épanouissement, 1840-1879; 3 - Route encombrée, 1880- 
1891.

Além dos anais particulares de 480 estabelecimentos (excluindo os do 
Norte, cujos anais não foram escritos por ele), o Ir. Avito compôs os Anais 
gerais do Instituto. E somente destes últimos que aqui se trata. A primeira 
parte, abrangendo a vida do Fundador, foi publicada em 1972, mas a edição 
esgotou-se completamente. Nova edição, portanto, foi refeita (Io volume), 
completando-a com a parte inédita (2o e 3o volumes) abrangendo a época da 
morte do Fundador e a do autor praticamente. Por razões práticas, esta 
segunda parte foi dividida em dois volumes; a divisão se situa após a morte do 
Irmão Luís Maria, em dezembro de 1879.
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Não é uma “História do Instituto”, cientificamente falando - o próprio 
autor se sentia incapaz disso por falta de formação - são “Anais”, isto é, 
reunião de fatos e informações sobre a vida e o desenvolvimento da 
Congregação durante aqueles 75 primeiros anos. O Ir. Avit não escreveu 
pessoalmente as 884 páginas do manuscrito, ditou-as a seus secretários depois 
de ter reunido, às vezes penosamente, os documentos que ainda podia 
encontrar. Seu mérito é de ter encetado essa obra e de tê-la concluído oito 
meses antes da morte.

Apesar de sua tendência ao vedetismo, seu gosto pelo detalhe picante, às 
vezes erros de data e apreciações pouco corretas, ele fornece ao historiador 
testemunhos insubstituíveis.

A autobiografia que os precede, enriquecida pelos extratos dos anais das 
casas, fornece ao leitor elementos de apreciação.

Enfim, a obra, de leitura fácil, se recomenda pelo interesse, pela 
atmosfera um tanto crítica, embora de aceitação serena e religiosa dos 
acontecimentos não necessariamente inevitáveis.

Juan J. MORAL BARRIO, HERMANO BERNARDO, Marista, mártir 
entre tos mineros, Saragoça, 1993, 350 p. 22 x 16.

Devemos reconhecer que os Irmãos Maristas da Espanha demoraram 
muito em destacar e publicar as virtudes e os méritos de nossos Irmãos 
sacrificados pelo ódio à fé. “Pages de l’Histoire Mariste, Espagne 1936-1939”, 
do Ir. Eduardo Corredera Gutiérrez, FMS, (Gráficas Casulleras, Sepúlveda 
79, Barcelona, 1977) é a primeira obra séria nesse domínio.

Agora, o Ir. Juan Jesús Moral Barrio nos oferece a biografia do “Irmão 
Bernardo, Marista, mártir entre os mineiros”, a primeira vítima de nossa 
Família religiosa, no início da sangrenta perseguição marxista na Espanha.

Na introdução, o autor se mostra benévolo com os que causaram “esses 
longos anos de silêncio, de mutismo, pode ser até de discernimento, de 
reflexão, às vezes, de purificação, de respeito...” Mas luta por reavivar a 
memória “para que o silêncio não se transforme em indiferença e para que o 
esquecimento não se converta num imperdoável empobrecimento...”

As qualidades de pedagogo eminente do autor se revelam pela ordem e 
clareza das diversas etapas da vida de seu herói.

O ambiente sócio-político da época e o clima familiar, bem descritos, são 
fundamentais para compreender a evolução da personalidade humana, cristã 
e religiosa, com a tendência constante para o mais e o melhor, que é distintiva 
do Irmão Bernardo ao longo de toda a sua vida e tão evidente em todas as 
páginas. Ir. Bernardo não nasceu santo, mas por ter compreendido 
rapidamente a importância da expressão “virtude heróica”, lançou-se 
corajosamente e com pertinácia na sua realização. Sem a intenção de nos 
anteciparmos à sentença da Igreja, nem a ela contravir, quando lemos essa 
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biografia vemos claramente que o Irmão Bernardo foi autêntico herói pela 
maneira de viver sua condição de religioso e de educador apóstolo, e que sua 
morte sangrenta foi o parágrafo que aí colocou um ponto-final tão glorioso!

Joaquim Messias Bruno SILVEIRA, BIOGRAFIA DO IRMÃO LUIZ 
SILVEIRA, Mestre do equilíbrio, Centro de Estudos Maristas, col. Pérolas 
Maristas, Belo Horizonte, 1993, 168 p. 21,3 x 14,3.

Fruto de intenso trabalho de pesquisa, de eficiente elaboração e, 
sobretudo, de ardorosa dedicação do mano Joaquim Silveira, autor da 
biografia, o volume propicia aos leitores íntimo contato com a pessoa do 
Irmão Luiz Silveira, de saudosa e inesquecível memória.

A biografia, enriquecida com a valiosa contribuição do testemunho de 
muitos Irmãos e leigos, é redigida de modo dinâmico e atraente e se apresenta 
com excelente disposição gráfica.

Realizada pelo Centro de Estudos Maristas, da Província do Rio de 
Janeiro, a biografia de n° 5, da coleção “Pérolas Maristas”, é um enrique
cimento para todo o Instituto, trazendo “ao vivo” a magnitude humana e 
religiosa da pessoa do Irmão Luiz Silveira, homem “determinado, dinâmico, 
interpelador, inovador, renovado c surpreendente, dotado de grande 
sensibilidade, perspicácia, clarividência e de profundo senso de justiça”.

Ir. José Milson

TOSTI German Hno., H. PAULIUS, Joseph Louis Paul Pavier, 1881- 
1981, Marista, três violetas e uma só mensagem, Gram editora, Buenos Aires, 
1993, 118 p. 21 x 15.

O autor apresenta sua obra em algumas linhas que extraímos do Prólogo: 
“Os Superiores me sugeriram que escrevesse uma brochura sobre a vocação; 
acontece que me excedi e temos este livrinho. Recorri, o mais possível, aos 
escritos do Irmão Paulius. Essa idéia creio que foi a chave do sucesso desta 
biografia que assim reflete sobremaneira a vida e as idéias de nosso coirmão e 
não os devaneios de minha imaginação.

Sinto-me feliz ao entregar este trabalho nas mãos de meus Superiores e 
creio que será útil aos Irmãos Maristas e aos outros religiosos, aspirantes e 
seminaristas, como ajuda nos seus esforços de entrega a Deus”.

H. G. T.

20



ESTUDOS

O PADRE CHAMPAGNAT E A CONFIANÇA

I. A CONFIANÇA

Dinâmica e confiança

A vida de Marcelino Champagnat está marcada pela confiança. Seu 
temperamento dinâmico já era portador de otimismo vital fundamental. 
Possuía essa força dócil, mas irredutível, dos cursos de água e das plantas, que 
sabem contornar os obstáculos, mas nunca se deixam deter. A história pessoal 
de nosso bem-aventurado Fundador, como a história da fundação e 
desenvolvimento da Congregação, poderíam ilustrar essa verdade. Sabemos 
que não era feito para carreira intelectual — seu biógrafo o repete assaz — 
entretanto, atravessou longos anos de estudos e de esforços ingratos para 
chegar ao sacerdócio. Seus coirmãos concordavam em afirmar que não 
possuía nem os talentos nem os recursos indispensáveis para afrontar com 
sucesso a fundação de uma congregação, no entanto hoje figura entre os 
grandes fundadores da história da Igreja.

Nesse nível, ultrapassamos, evidentemente, o alcance dos recursos 
psicológicos de um homem, e nos encontramos perante a virtude da força, 
que une o poder de Deus à fraqueza do homem. O segredo de Marcelino 
Champagnat é então expor sua situação de pobreza a Deus e à Boa Mãe, com 
a humildade e a simplicidade de coração de uma criança. Desde então, se 
manteve numa tranquila e alegre confiança, pondo inteiramente sua sorte nas 
mãos do Pai celeste, abandonando-se totalmente à sua sabedoria e bondade.

“Confiança em Deus” (Vida, ediç. Bicenten. p. 272).

Esse capítulo é, talvez, o mais rico e o mais belo de toda a vida do Padre 
Champagnat. O Irmão João Batista aí se sente à vontade e pode exibir seu 
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talento de escritor. Com efeito, nele atinge a atitude espiritual fundamental do 
Padre Champagnat. Tem assunto em abundância e não sente a necessidade de 
“buscar” alhures, como habitualmente o faz.

"Não há virtude que o Padre Champagnat tenha mais recomendado que a 
confiança em Deus. Comentou milhares de vezes os dois primeiros versículos 
do salmo ‘Nísi Dóminus aedificáverit dómum’, e seus comentários 
formariam volumes:

'Não se admirem por me ouvirem falar sempre sobre o mesmo assunto. E 
que é importantíssimo. É tudo. Com efeito, é próprio do homem a fraqueza, 
a miséria, o nada. Nada possui e nada pode sem o auxílio divino. Nossa 
fraqueza e nossas permanentes necessidades constituem outras tantas razões 
para que depositemos em Deus toda nossa esperança.’” (p. 275)

O Padre Mayet, que exprime reservas sobre a vida do Padre 
Champagnat, que acaba de ler, nela encontra a descrição do “homem de 
Deus”; o capítulo da confiança em Deus é o que mais o impressiona.

Após a tempestade que se abateu sobre a congregação no decorrer do 
“ano terrível” de 1826, o jovem Fundador se restabelece do esgotamento e 
enche as brechas de sua obra em perigo. Endireitando-se depois da prova, 
como lâmina de boa qualidade, retoma o elã e não pensa senão em novos 
desenvolvimentos. Escreve a diversas personalidades para obter um jovem 
sacerdote que possa ajudá-lo na formação de seus Irmãos e na administração 
do Instituto. Sua carta a M. Cattet, vigário geral, inspetor impiedoso de 
l’Hermitage no tempo das graves crises do ano anterior, é particularmente 
reveladora das disposições de sua alma.

Trata-se, evidentemente, de um pedido muito problemático cujo 
resultado é mais que incerto. Depois de recordar alguns reflexos espirituais 
das provações passadas, o Fundador “expõe” a situação com serenidade, de 
antemão perfeitamente conformado com a vontade de Deus que lhe será 
manifestada por seus superiores. Sua confiança em Jesus e Maria atinge até o 
abandono alegre que se exprime no louvor:

"Atrevo-me, porém, a dizê-lo: contanto que Deus não me desampare, que 
seja glorificado seu santo nome, nada receio. Estou só; apesar disso não 
desanimo, ciente de quanto Deus é poderoso e de quanto seus caminhos 
são ocultos aos homens mais clarividentes: frequentemente alcança seu 
objetivo, mesmo quando acreditamos que esteja bem distante desse 
objetivo. Nutro sempre fé inabalável de que Deus quer esta obra, neste 
tempo em que a incredulidade progride espantosamente; contudo, talvez 
ele deseje outros homens para estabelecê-la. Seja glorificado seu santo 
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nome! Mais do que nunca, desejo cumprir sua divina vontade, assim que 
puder conhecê-la.

Venho simplesmente expor-lhe minha situação e, conforme achar vantajoso 
à glória de Deus, haverá de agir. Após inteirá-lo dos acontecimentos e do 
rumo que seguem, descansarei- no Senhor e em sua Mãe Santíssima, 
bendizendo-lhes os santos nomes”, (cf. FMS 1981, N° 47, p. 691.)

Esse texto entreabre para nós o santuário da alma de um santo e nos 
permite perceber os reflexos de suas disposições mais íntimas. O abandono 
filial à Providência do Pai celeste, a Jesus e a Maria é o degrau supremo da 
confiança que se entrega totalmente à sabedoria e à bondade da Providência. 
De outra parte, sendo o abandono a perfeição do dom, ultrapassa a confiança 
na direção do amor, recolhendo assim toda a essência das três virtudes 
teologais. É igualmente a opiniãao do Padre Valentino G. Macca, relator da 
causa do Irmão Alfano, que sublinha com felicidade essa mesma atitude filial 
no discípulo fiel do Fundador:

“Aliás, é nessa perspectiva que o servo de Deus vive aquele abandono a 
Deus que, na união da sua vontade com aquela do Senhor, faz a verdadeira 
caridade teologalperfeita”. (Relazione, p. 24)

Essa observação não escapou ao Irmão João Batista que menciona muitas 
vezes o abandono à Providência no capítulo da confiança em Deus:

“Queridos Irmãos, quando é que teremos sentimentos dignos de Deus? 
Porventura, não nos deu Ele suficientes provas de sua bondade, para 
aprendermos a confiar em sua Providência? Acaso deixou-nos faltar do 
necessário desde que nos retirou do mundo?”, (p. 276)

“Abandonemo-nos à Providência”

Depois de verdadeira campanha de difamação, certas pessoas cessaram 
de sustentar as obras do Padre Champagnat. Eis as reflexões que o Irmão 
João Batista coloca na boca do Fundador naquelas circunstâncias difíceis:

“Há muito me convencí de que não devemos esperar nada dos homens, e 
que é Deus quem deseja realizar tudo em nosso meio: redobremos, pois, de 
confiança em sua bondade; abandonemo-nos à sua Providência: é glória 
para ela assistir-nos e fornecer-nos os recursos que os homens nos recusam. 
Mesmo que todos os homens se armem contra nós, nada teremos a temer se 
Deus estiver a nosso favor”, (p. 279)
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Por ocasião da revolução de 1830, o Padre Champagnat deixou surpresos 
o arcebispo de Lião e seus vigários gerais ao pedir licença para proceder à 
vestição, quando outros religiosos só pensavam em se esconder. (Vida, p. 166) 
Eis uma passagem da pequena circular que enviou a seus Irmãos para os firmar 
na confiança e no abandono filial à Providência do Pai celeste:

“As circunstâncias atuais não nos permitem reunir-nos, neste ano, na casa 
mãe para ali passarmos juntos as férias e fazermos o retiro. Esperamos que 
Deus providenciará... Nada temamos. Temos Deus por defensor... Ahan- 
donemo-nos à sábia e amável conduta da Providência”. (10.9.1830)

“Nos braços de Maria”

Em 1833, quando a Congregação já estava bem estabelecida e próspera, 
uma crise insidiosa quase comprometeu toda a obra do Padre Champagnat, 
em conseqüência de uma iniciativa de M. Cholleton, vigário geral. Esse 
concebeu o projeto de unir os Irmãos de Maria à congregação dos Clérigos de 
Saint-Viateur. Estes praticamente existiam apenas no papel, mas seu 
fundador, o Padre Querbes, com reputação de homem de grande talento, já 
tinha a autorização legal. O problema era que os Irmãos do Padre 
Champagnat, que já tinham número, vitalidade e espírito bem caracterizado, 
deviam mudar de nome e adotar as regras de outra congregação. Mas o 
cúmulo era, sem dúvida, separar-se do Padre Champagnat e aceitar M. 
Querbes, um estranho, como superior.

O esquema de solução, elaborado no gabinete do vigário geral, não 
tomava em consideração a realidade viva. O Padre Champagnat, que tinha 
experiência e conhecia os Irmãos, percebeu ali a ruína iminente de toda a sua 
obra. Escreveu, portanto uma carta a M. Cholleton. Temos o rascunho dela: 
traz as marcas de suas lágrimas. Em sua dor, revive a história da Congregação, 
tecida de grandes provações a que correspondem outros tantos socorros 
providenciais, sinais de proteção e benevolência da parte de Deus e da 
Santíssima Virgem. A mais bela expressão de confiança desse precioso 
documento é provavelmente esta passagem que testemunha o lugar 
importante que a mediação maternal de Maria ocupa na história de nossa 
Congregação, conforme a íntima convicção do Fundador:

"Ó dia verdadeiramente funesto e mais que suficiente para derrubar uma 
obra que a divina Maria não sustentaria com toda a força de seu braço!”.

No decorrer do desenvolvimento desse texto dramático, recolhemos 
ainda duas outras expressões da confiança inabalável do bem-aventurado 
Fundador na Santíssima Virgem:
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“Encontrando-me sozinho, pelo afastamento de M. Courveille e a partida 
de M. Terraillon, Maria não nos abandona... Maria nos ajuda; isso basta...’’. 
(Carta das “lágrimas”, verão de 1833)

“Deus sabe melhor do que nós”

Uma característica importante da atitude espiritual e da santidade de 
nosso bem-aventurado Fundador é, portanto, a confiança em Deus levada até 
ao abandono filial. Atravessou as provas da vida e da fundação do Instituto 
guiado pela estrela da confiança em Deus e em Maria, e sua morte ainda será 
sob o signo da confiança ilimitada. Em 1838, é o fracasso de longas diligências 
para a autorização legal que parece vital para o futuro da Congregação. Esse 
revés, que parece dramático, não quebra a confiança inalterável do homem de 
Deus. Seu senso de Deus deixa intatas as perspectivas misteriosas da 
Providência que é preciso “deixar agir” livremente, porque Deus sabe, 
melhor do que nós, aquilo que nos convém:

“Tenho sempre grande confiança em ]esus e Maria. Conseguiremos isso, 
não duvido, apenas o momento me é desconhecido. O que importa mesmo 
é não fazer, de nossa parte, senão o que Deus quer que façamos, quero dizer, 
nosso possível, e depois deixar agir a Providência. Deus sabe, melhor do 
que nós, aquilo que nos convém e o que é bom para nós”. (23.6.1838)

O Senhor quis que, tanto na vida como na morte, nosso bem-aventurado 
Fundador nos desse o exemplo da confiança total e do abandono filial. Com 
efeito, a obra de sua vida é próspera e traz as marcas indubitáveis da bênção 
divina. Entretanto, vê aproximar-se o fim de sua carreira terrestre sem ter 
podido obter duas garantias importantes para o futuro de sua congregação: a 
autorização legal e a inclusão certa na Sociedade de Maria. Assim dispôs o 
Senhor: nosso bem-aventurado Fundador morre na esperança, como viveu.

“Bem-aventurado o homem que recebe com paciência a tentação! Porque, 
uma vez provado, alcançará a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que 
o amam.” (Tg 1,12)

O testamento espiritual, composto provavelmente às pressas pelos 
Irmãos Luís Maria e Francisco, menciona sobretudo os problemas urgentes e 
os pontos de enunciado fácil e direto, omitindo dar expressão concreta a esse 
fundo geral da vida espiritual do Fundador e de seus Irmãos. Veremos, 
entretanto que a insistência sobre o exercício da presença de Deus sublinha a 
expressão prática e detalhada do abandono a Deus na confiança filial. Somos 
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agradecidos ao Irmão João Batista de reparar essa lacuna aparente do 
testamento espiritual trazendo uma das últimas palavras do Bom Pai 
agonizante:

“Durante toda a vida, o piedoso Fundador constantemente se empenhou 
para inspirar aos Irmãos a confiança em Deus, assegurando-lhes que Deus 
cuidaria deles e jamais lhes faltaria sua assistência. No leito de morte, 
proferiu a derradeira recomendação: ‘Depositem sua confiança em Deus e 
contem com Ele. Sua Providência os sustentará, ajudará, abençoará e 
proverá a todas as necessidades’”.(Vida, p. 280)”

“Não vos inquieteis...”

Acabamos de mencionar que o exercício da presença de Deus constitui a 
prática do abandono à Providência nos detalhes de nossa vida e de nossos dias. 
Nas margens dos manuscritos de M. Champagnat, encontramos a cristalização 
de sua oração contínua, sob forma de rabiscos. Trata-se de muitas variantes da 
fórmula “Vós o sabeis, meu Deus”. Encontramos a primeira formulação disso 
sobre o carnê de resoluções, de 1814. A passagem da carta supracitada mostra 
claramente que o abandono à Providência, no Padre Champagnat, se apóia 
sobre seu senso profundo de Deus “que sabe melhor do que nós aquilo que 
nos convém e o que é bom para nós”. (22.6.1838)

O senso vital de que é dotado o Padre Champagnat lhe faz sentir, depois 
de algum tempo, que o caso da autorização legal não evolui no sentido 
positivo. Em lugar de se amargurar, encontra paz perfeita no abandono filial a 
Deus. Eis o que escreve ao Irmão Francisco, a 7 de junho de 1838:

“E sempre bem verdade dizer que estamos nas mãos de jesus e de Maria. 
Rezem a eles, meus queridos Irmãos. Que se faça a santa vontade de Deus; 
e tratemos de não querer senão o que Deus quererá. Deixemos nas suas 
mãos o sucesso; ele sabe melhor do que nós aquilo de que precisamos”.

Essa atitude espiritual nos leva à atitude filial evangélica, magnificamente 
ilustrada no capítulo 6 de São Mateus:

“Não vos preocupeis... Por isso, não andeis preocupados... O vosso Pai 
celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em 
primeiro lugar, o Reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão 
acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto...”. (Mt 6, 25-34)
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O capítulo do Irmão João Batista sobre a confiança em Deus contém 
referências mais ou menos diretas ao discurso evangélico que acabamos de 
citar, e que a Bíblia de Jerusalém intitula “Abandonar-se à Providência”:

“Por que temer pelo nosso futuro?" (Vida, p. 276)

“Os homens lhes retiraram os vencimentos; Deus, porém, sabendo que 
vocês necessitam de alimentos, não lhes retirou sua proteção. Ele tomará 
conta de vocês, uma vez que trabalham na sua vinha. Alimenta as aves... 
Como é possível que desampare a vocês e lhes deixe faltar o necessário, se 
têm confiança nele! (Vida, p. 277)

“Quanto aos recursos pecuniários, atenho-me às seguintes palavras de nosso 
Divino Salvador: ‘Buscai primeiro o reino de Deus... e tudo o mais vos será 
dado por acréscimo”’. (Vida, p. 283)

O Irmão João Batista tem razão em sublinhar em seguida a paz toda 
evangélica que essas disposições produziam:

"Essa confiança total em Deus mantinha-o em serenidade admirável e em 
paz inalterável, em meio aos maiores dissabores”. (Vida, p. 280)

“Vós o sabeis, meu Deus”

Os rabiscos nas margens dos manuscritos, como, por exemplo, no 
registro de contas, nos dão preciosas indicações sobre a maneira pessoal com 
que o Padre Champagnat santificava o trabalho e o transformava em oração. 
Graças a textos mais longos, como “A oração a Maria ao chegar a um lugar”, 
podemos reconstituir o conteúdo interior dessa jaculatória favorita do 
Fundador. Nesses momentos de pausa espiritual, entra em diálogo imediato 
com Deus, pondo-se diante de sua majestade na simplicidade de coração e na 
transparência de alma de uma criança.

E uma atitude de oração, marcada pela simplicidade e pela pobreza, em 
que o homem se coloca nas mãos paternais de Deus, com todos os 
problemas do momento presente, e retoma em seguida seu esforço na paz e 
na confiança. “Sou pobre, tenho problemas, mas vós o sabeis, meu Deus. Eu 
me abandono a vossa sabedoria e a vossa bondade paternal, com todos os 
meus problemas”.

E a maneira pessoal de M. Champagnat de praticar a “presença de 
Deus”, sob forma de oração. Foi dito, a propósito do bom Papa João, que é o 
privilégio da simplicidade e da infância espiritual de tornar os contatos fáceis,
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com Deus e com os homens. Essa oração “fácil” das almas simples une o 
temporal e o espiritual por uma atitude habitual de transparência diante de 
Deus que torna possível a oração contínua. Por uma espécie de retorno 
espiritual, as próprias dificuldades e problemas se tornam ocasião de recorrer 
a Deus na confiança.

Essa atitude elimina a angústia, conservando ao mesmo tempo o elã do 
dinamismo moderno. Não deixa lugar ao orgulho, porque não é sobre nós, 
mas sobre Deus que repousa o apoio de nossa fidelidade.

Todas as primeiras resoluções de M. Champagnat, no seminário menor 
de Verrières, em torno do ano de 1810, nos fornecem um exemplo muito 
simples de sua atitude espiritual prática:

"Ó meu Senhor e meu Deus, eu vos prometo de não mais vos ofender; de 
fazer atos de fé, esperança e outros semelhantes, todas as vezes que me 
lembrar..." (cf. Bulletin, n°217, année 1975)

Podemos pensar que se não menciona a caridade, que completa o 
trinômio das virtudes teologais, é por um sentimento de autenticidade que já 
caracteriza sua pessoa. Não se sente um serafim inflamado do amor de Deus, 
então prefere não repetir formas vazias. Mas a fé e a esperança que sublinha 
são elementos essenciais desses elãs de abandono a Deus que lhe serão 
familiares. Podemos, portanto, dizer que o jovem de 21 anos já possui os 
sentimentos interiores de abandono filial a Deus, antes que seja fixado numa 
fórmula de expressão e de evocação.

Além da autenticidade fundamental, essas primeiras linhas do jovem M. 
Champagnat testemunham bom equilíbrio humano e espiritual. Essa 
resolução está ao alcance de todo o mundo, porque se adapta exatamente ao 
ritmo espontâneo e natural: “Todas as vezes que me lembrar”.

Com efeito, toda a nossa vida humana se regula pela lei de uma sucessão 
ritmada: os anos, as estações, as fases da Lua, o dia e a noite, a respiração, as 
pulsações do coração, etc. O mesmo acontece com o trabalho e o descanso. 
Quando realizamos, por exemplo, um trabalho intelectual, os momentos de 
concentração intensa são seguidos de momentos de “distensão” de nosso 
esforço, que constituem outras tantas pausas de descanso. E nesses momentos 
que nossa atenção recai facilmente sobre nós mesmos e sobre o amor que nos 
anima. Esses são os momentos apropriados para nos colocar diante do 
Senhor, na transparência, bem no meio de nosso trabalho, para lhe redizer 
nossa pobreza, nossa boa vontade e para nos abandonar, com nossos 
problemas, à sua Providência paternal: “ Vós o sabeis, meu Deus”.
È assim que, ajudados pelo hábito, nossa vida se transforma num tecido mais 
ou menos denso de trabalho e de oração, como resposta à exortação do 
Apóstolo: “ Orai sem cessar”. (1Ts5, 17)
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II. A FIDELIDADE

Transparência e fidelidade

Poderiamos parar aqui estas reflexões sobre a confiança em Deus que 
animava a vida do Padre Champagnat e alimentava sua oração, mas 
arriscaríamos de não interpretar sua atitude profunda. Com efeito, o 
abandono filial a Deus supõe esta retidão e esta lealdade que impulsionam a 
acionar todos os recursos de nossos esforços e de nossa boa vontade.

As duas características principais do abandono filial praticado pelo nosso 
bem-aventurado Fundador são a transparência, que acabamos de ilustrar, e a 
fidelidade que engaja totalmente nossa boa vontade. Na carta de Io de novembro 
de 1831, ao Irmão Bartolomeu, inquieto pela concorrência de uma escola leiga, o 
Padre Champagnat ilustra belamente o abandono filial à bondade onipotente de 
Deus, abandono condicionado por nossa fidelidade a ele:

"Não se inquiete pelo pequeno número (de alunos) que tem... Deus tem nas 
mãos o coração de todos os homens; ele lhe mandará gente quando julgar 
oportuno. Basta que não se oponha a isso por sua infidelidade”.

Por ocasião de uma caso difícil com M. Douillet que queria a direção 
principal do estabelecimento da Côte-Saint-André, o Padre Champagnat 
sublinha sua vontade desinteressada, apoiada na confiança em Deus. Mas 
também aqui faz ressaltar a condição normal do abandono à Providência:

"Nesse caso queremos conformar-nos à Sociedade e não ao dinheiro, 
persuadidos de que se Deus está contente conosco, não nos deixará faltar 
nada”, (outubro de 1836)

O Irmão João Batista realça também essa condição de nossa confiança 
em Deus, ditada por uma simples atitude de honestidade e de retidão. Eis as 
palavras que põe na boca do Fundador nas circunstâncias difíceis e perigosas 
da revolução de 1830:

"A grande providência que vocês devem tomar é entregarem-se 
tranquilamente nas mãos de Deus e redobrarem de confiança na 
Providência divina. Façam tudo por merecer sua proteção, mediante maior 
fidelidade à Regra, maior zelo na educação das crianças e a prática de todas 
as virtudes da vocação”. (Vida, p. 277)
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Respondendo às críticas e acusações de orgulho insensato que suscita a 
construção da grande casa de 1’Hermitage, o Bom Padre lembra, uma vez mais, 
sua confiança ilimitada em Deus, com seu complemento de fidelidade pessoal:

"Deixemos os homens criticar e confiemos em Deus que jamais nos 
abandonará, a menos que nós tomemos a iniciativa de abandoná-lo”. (Vida, 
p. 278)

Essa insistência sobre a fidelidade encontra também seu lugar no 
discurso sobre o abandono à Providência, já citado:

‘‘Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas 
coisas vos serão acrescentadas”. (Mt 6, 33)

O tema da fidelidade se enraiza, aliás, no princípio fundamental da 
aliança de Deus com seu povo e a humanidade, que faz do homem parceiro 
de Deus. Toda a História Sagrada se constrói em torno desse compromisso 
bilateral, onde o elemento problemático é evidentemente a inconstância da 
fidelidade humana. A vocação sobrenatural realça ao mesmo tempo a 
liberdade e a dignidade do homem, capaz de amor e de fidelidade.

Uma lição sobre a oração

Nosso bem-aventurado Fundador dá aqui uma simples e profunda lição 
sobre a oração e sobre as relações com Deus:

‘‘Nem todo aquele que me diz ‘Senhor, Senhor’ entrará no Reino dos Céus, 
mas, sim, aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus”. (Mt 
7,21)

A união com Deus, através da fidelidade de cada instante, é uma oração 
existencial, vital, que orienta a alma para Deus no cumprimento de sua 
vontade. O movimento da oração em direção a Deus se concretiza, se encarna 
assim na vida cotidiana e se exprime no esforço de boa vontade e o sacrifício 
inspirado pelo amor. Longe de ser uma falsidade superficial, a verdadeira 
oração compromete todo o ser e reclama toda sua capacidade de amor. 
Podemos recordar aqui o tríplice protesto de São Pedro que põe a oração 
jaculatória do Padre Champagnat em nova luz:

“Simão, filho de João, tu me amas?... Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que te 
VI)
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É nessa perspectiva de fidelidade e de sacrifício por amor que se deve 
colocar a grande tradição bíblica do jejum e da oração. Uma oração que não 
se apóia sobre o sacrifício arrisca se esvaziar de sua substância; porque a 
oração é um movimento de amor para Deus, e o amor vive de sacrifício. Em 
Medjugorje, a Virgem ensina a rezar e a jejuar. (Ela recomenda, aliás, o 
abandono à Providência e a meditação do capítulo 6 de São Mateus para 
mantê-lo. Convida, igualmente, seus filhos a se abandonarem à bondade de 
seu materno coração). No capítulo XI da primeira parte da vida do Padre 
Champagnat, o Irmão João Batista nos dá uma idéia do fervor com que nosso 
bem-aventurado Fundador e nossos primeiros Irmãos sabiam rezar e jejuar 
para conjurar o perigo Bochard:

"Por ocasião dessas novas tribulações, prescreveu à comunidade orações 
especiais e uma novena de jejum a pão e água". (Vida, p. 110)

Todos nos recordamos das fervorosas orações que o Bom Padre dirigia à 
Santíssima Virgem, na crise de vocações de 1822. (Vida, p. 90)

A serviço de Cristo e da Igreja

A esta altura, somos espontaneamente levados à crise que nos preocupa 
hoje e que suscita a inquietude de quantos participam da aventura espiritual 
do Padre Champagnat. A sobrevivência de seu carisma não pode deixar-nos 
indiferentes. A responsabilidade que temos a respeito do carisma do 
Fundador e do Instituto constituem aspecto importante de nossa vocação.

Não se trata de favorecer um egoísmo de grupo, mas de assegurar a 
adaptação e o desenvolvimento de uma fonte de santidade e de apostolado 
que o Espírito Santo abriu na Igreja no decorrer da história. O Fundador, seu 
carisma, o Instituto, todos estamos a serviço do Cristo e da Igreja

O Padre Champagnat exprime essa verdade com simplicidade, clareza e 
fervor no fim da pequena circular de 12.8.1837:

"E bem doce a consolação de vê-los todos reunidos, não tendo senão um 
coração e uma alma, não constituindo senão uma mesma família, 
procurando todos apenas a glória de Deus e o interesse de sua santa 
religião, combatendo todos sob o mesmo estandarte, o da Augusta Maria".

Perante Deus, somos responsáveis pelo carisma

Se nós, Maristas, não nos sentimos responsáveis, perante Deus e perante 
a Igreja, pela sobrevivência de nosso carisma, quem lhe assegurará o futuro? 
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De maneira mais concreta, ninguém de nós pode ficar indiferente perante a 
crise de vocações que reina hoje. Mas há um modo estéril e até negativo de se 
deixar invadir pela inquietação que pode paralisar e semear o desânimo. A 
exemplo do Padre Champagnat, é preciso afrontar esse problema com 
coração simples, reto e leal, recordando-nos de que a fidelidade condiciona 
nossa confiança em Deus bem como a credibilidade e o atrativo do carisma de 
nosso Instituto. Um religioso fervoroso, animado de boa vontade sincera, 
pode sempre repetir com Jesus: “Quem me enviou está comigo. Não me 
deixou sozinho porque faço o que lhe agrada”. (Jo 8, 29)

Trata-se, portanto, de nos renovar profundamente na boa vontade e no 
fervor da vida marista, ao mesmo tempo suplicando ao Senhor de “criar em 
nós um coração puro... e um espírito firme” (SI 51, 12). Mas depois, apelemos 
para nosso senso de Deus e nosso espírito de fé. A sabedoria e o poder de 
Deus ultrapassam infinitamente nossos pequenos meios humanos e até 
mesmo os limites de nossa imaginação. E essa confiança absoluta, triunfante, 
acompanhada de ação de graça, que o Padre Champagnat exprime em sua 
carta a M. Cattet:

“Atrevo-me, porém, a dizê-lo: contanto que Deus não me abandone, que 
seja glorificado seu santo nome, nada receio. Estou só; apesar disso, não 
desanimo, ciente de quanto Deus é poderoso e de quanto seus caminhos são 
ocultos aos homens mais clarividentes: freqüentemente alcança seu 
objetivo, mesmo quando acreditamos que esteja bem distante desse 
abjetivo". (maio de 1827)

Tradicionalmente, encontramos nas Constituições um capítulo sobre a 
conservação, a sobrevivência ou a vitalidade da Congregação. Reduzindo as 
coisas ao essencial, podemos afirmar que a Congregação subsistirá na 
história tanto tempo quanto o carisma do Padre Champagnat estiver vivo no 
coração e na vida dos Irmãos Maristas. Em lugar de ceder ao pessimismo 
diante de um futuro de cores sombrias, tomemos uma atitude mais corajosa e 
mais realista, examinando nossa fidelidade ao carisma de que depende esse 
futuro.

Somos fiéis?

De maneira concreta, somos fiéis à vida e às tradições maristas? Não 
somos nem Jesuítas nem Dominicanos: nossa fidelidade não se apóia sobre a 
alta Teologia, mas sobre observâncias e práticas correntes.

Será que nossos exercícios comunitários de piedade constituem 
verdadeiros tempos de oração e de intimidade com Deus ou são apenas 
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simples observâncias formais? Será que somos fiéis às tradições de pobreza e 
de simplicidade, que remontam ao Fundador, em nosso vestuário, nosso 
mobliário, nossas viagens? Será que não esquecemos as tradições de 
austeridade e mortificação de nossos primeiros Irmãos na alimentação, 
bebida, uso do fumo, etc.? Será que não dilapidamos uma herança de sãs 
tradições, como o recolhimento, a oração contínua e o silêncio, que as 
condicionam? E as tradições de espírito de família, de dedicação, de amor ao 
trabalho? Outrora, nossos Irmãos idosos davam exemplo constante de 
aplicação ao trabalho e à oração.

As exigências da fidelidade nos atingem até na intimidade de nossa vida 
mais pessoal e em nossa resposta às solicitações incessantes da graça. Dessa 
fidelidade somente Deus é testemunha. E nossa vida regrada pela obediência 
religiosa, ou vivemos, na realidade, seguindo nossa vontade pessoal e nossos 
caprichos? E tão fácil escapar à obediência, alegando impossibilidade ou 
grande dificuldade! E a virtude essencial e tão delicada da caridade fraterna, 
de que depende o êxito ou fracasso do ideal religioso, é florescente entre nós? 
“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns pelos 
outros.” (Jo 13, 35)

A simplicidade, o espírito de família e a devoção à Boa Mãe, que 
caracterizam o carisma marista, constituem convite especial à prática fervo
rosa do amor fraterno:

"Quero, desejo ardentemente que nos amemos uns aos outros como filhos 
do mesmo Pai que é Deus, da mesma Mãe que é a Santa Igreja. Enfim, para 
dizê-lo numa só palavra, Maria, nossa Mãe comum, poderá ver com olhos 
indiferentes que conservemos algo no coração contra um dos que Maria 
talvez ame mais do que a nós?”. (5.1.1838)

Missão e compaixão

O Padre Champagnat fundou o Instituto diretamente para o apostolado 
da educação cristã. As múltiplas atividades que enchem nossas jornadas a 
serviço dos jovens são nitidamente dominadas pelo ideal da educação cristã? 
Somos animados, a todo o instante, pelo desejo de salvar os jovens, formando- 
os humana e cristãmente? È tão fácil ser apenas professor como os outros e de 
se contentar com as pequenas satisfações humanas oferecidas pela profissão 
de professor!

Em que medida ficamos fiéis à orientação da Congregação para os 
humildes, o povo simples? A freqüentação habitual dos ricos é um perigo 
direto para nosso espírito de humildade e de simplicidade, portanto, para o 
carisma do Instituto. Esse carisma, no Padre Champagnat, comportava um 
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complemento evangélico de compaixão. Toda a sua vida se preocupou com os 
pobres, doentes, órfãos e jovens abandonados. Missão e compaixão, essa 
fórmula resume a vida pública de Jesus como também a história da Igreja.

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
evangelizar os pobres.” (Lc 4, 18)
“E enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar.” (Lc 9,2)

O complemento da compaixão, que revela o ideal evangélico do Fun
dador, é um elemento providencial em nosso carisma, destinado a nos preservar 
de ativismo desalmado. M. Champagnat era homem muito dinâmico, mas o 
motor de sua atividade era o coração, a compaixão, a caridade evangélica.

Não esqueçamos: para que os jovens sejam atraídos por nossa vida, é 
preciso que possam nela discernir reflexos diretos do absoluto que os fascina. 
Hoje são especialmente sensíveis à justiça social e aos valores de compaixão 
ativa a respeito dos desfavorecidos do mundo moderno. O “terceiro mundo” 
de hoje apresenta aproximadamente as circunstâncias históricas nas quais o 
Padre Champagnat fundou nossa Congregação para a educação cristã dos 
humildes. Que parte tomamos nós na alfabetização e instrução de base da 
massa dos pobres? A educação é o meio primordial para que saiam do 
isolamento e da impotência perante uma civilização sempre mais dominada 
pela técnica.

Quem não ouviu observações, por vezes amargas, de alguns Irmãos, 
sublinhando o sucesso de movimentos religiosos recentes, comparando sua 
prosperidade a nossa própria estagnação: “Eles é que têm vocações!” Sim, 
mas a que preço! Quando se os toca de perto, fica-se admirado de seu fervor 
religioso, de sua caridade fraterna, da generosidade de seu compromisso 
apostólico.

As vezes, lendo ou escutando o relatório do devotamento para com a 
juventude pobre e abandonada, é-se levado a gritar: “Mas então, onde estão 
os Irmãos do Padre Champagnat?”. Os jovens que se orientam para a vida 
religiosa precisam discernir formas concretas de heroísmo e de santidade para 
serem atraídos por uma vocação particular.

Com o tempo, nós nos instalamos na vida religiosa, graças a 
compromissos inconfessáveis entre o ideal evangélico e o egoísmo humano. 
Os jovens são alérgicos a um ideal de vida confortável, e Deus nada pode 
fazer com os acomodados.

“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o 
salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado 
pelos homens.” (Mt 5, 13)
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A vida religiosa só tem sentido e razão de ser se for fervorosa. Sua 
vocação sempre foi testemunhar o Reino e combater nas fronteiras para salvar 
o mundo com Cristo.

"Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.” 
(Mt 10,34)

O exemplo do Irmão Alfano

Quem fará reviver entre nós o ardor do Padre Champagnat e de seus 
primeiros discípulos? A Providência proveu, predestinando certos 
Irmãos para reproduzir mais de perto o carisma do Fundador. Graças a Deus, 
sempre os houve no curso da história do Instituto. Por sua fidelidade à graça, 
iluminam o caminho de nossa fidelidade à vocação marista integral.

O Irmão Alfano (Giuseppe Vaser), nascido em 1873, no Vale d’Aosta, e 
falecido em Ventimiglia, em 1943, é uma dessas figuras providenciais. 
Primeiro Irmão italiano na Congregação, originário de uma região próxima da 
França por sua situação geográfica e cultura, formado em Saint-Paul-Trois- 
Châteaux, representa um verdadeiro intermediário entre os tempos heróicos 
da fundação e nosso tempo marcado por crise profunda. Seu amor ao 
Fundador e seu apego à Congregação lhe fizeram encontrar, como que 
instintivamente, as virtudes maristas fundamentais.

Notamos com alegria que o exame de suas virtudes, no processo de 
beatificação, ressaltou, junto com a devoção filial à Santíssima Virgem, a 
retidão de alma fundamental que é uma das manifestações indubitáveis da 
simplicidade marista e evangélica. Resulta disso uma confiança em Deus que 
vai até o abandono total e uma fidelidade generosa a todos os apelos da graça 
e a todas as exigências da vocação marista.

Que o Senhor faça que o exemplo dele reavive em nós o ideal do 
Fundador e sua imensa confiança em Deus e em Maria, confiança que 
apoiaremos sobre a fidelidade indefectível a todos os nossos deveres.

Conversão à “pobreza”

Enfim, talvez o mais importante seja afrontar a crise atual de maneira 
realista e com alma bíblica. Em suas provações, o Povo de Deus era sempre 
convidado pelos profetas a tomar consciência de sua infidelidade, a deixar os 
ídolos de toda a sorte e a se converter. O “pequeno resto” da História 
Sagrada, regenerado na humildade e no fervor, sempre reencontrou a 
misericórdia e a benevolência paternal de Deus.
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A angústia mata; o abandono filial em Deus regenera.

"Sou pobre e indigente, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e 
salvação; Deus meu, não demores!” (SI 40, 18)

Ponhamo-nos, mais uma vez, à escuta do Padre Champagnat que nos 
conduz à Santíssima Virgem, Mãe, Patrona, Primeira Superiora da 
Congregação. Abramos nossa alma às palavras ardentes e transbordantes de 
confiança que dirige a um Irmão muito provado:

"Jamais desespere de sua salvação, ela está em boas mãos. Não é Maria seu 
refúgio e sua Mãe? Quanto maiores suas necessidades, mais ela está 
interessada em voar em seu socorro... Maria, nossa Boa Mãe, cuida muito 
bem de nós. Ela sabe que somos pouca coisa para poder sustentar uma 
luta... Adeus, meu caríssimo Irmão Marie-Laurent, deixo-o nos braços de 
Maria, nossa boa e terna Mãe”. (8.4.1839)

Ir. A. Balko
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PARA UM MÉTODO DE RELEITURA 
da espiritualidade das Ordens religiosas e dos 

movimentos espirituais

Hoje, não é de se estranhar muito que representantes de Ordens e 
Sociedades religiosas da Escola Francesa se reúnam para uma releitura de 
suas origens, porque podem, com certa verossimilhança, pensar que sua 
sobrevivência dependa disso. Esperam também reencontrar sua inspiração 
original que lhes permitirá se recolocarem numa corrente vital, fonte de 
renovação.

Tal diligência, para evitar os perigos do passadismo e do retorno mítico 
às origens, deve ser conduzida com um mínimo de rigor. Eis por que me 
parece útil elaborar algumas reflexões metodológicas, esclarecer um pouco o 
vocabulário e abrir algumas pistas de pesquisa, porque as Ordens religiosas 
não dispõem necessariamente de equipamento intelectual para bem conduzir 
um projeto que necessita de um trabalho multidisciplinar e de métodos ainda 
pouco elaborados. A própria organização das Ordens religiosas, aliás, 
ocasiona freqüentemente uma separação, cada Ordem desenvolvendo sua 
pesquisa em função de suas próprias necessidades e, portanto, privilegiando a 
diacronia. O trabalho em sincronia é muito mais delicado a efetuar, porque 
exige uma visão sintética mais onerosa e, muitas vezes, contrária às tradições 
intelectuais das Ordens religiosas.

Ademais, as Ordens religiosas desenvolvem muitas vezes uma historio
grafia fortemente tingida de sobrenatural, onde os textos são percebidos 
como caídos do céu, lidos por um inspirado e guardados como depósito 
sagrado por uma falange de iniciados insensíveis à usura do tempo e às 
vicissitudes da História. Portanto, não é cômodo, para os discípulos, 
apropriar-se desses textos, porque é preciso, ao mesmo tempo, ter interesse 
por eles e criticá-los. E preciso, particularmente, saber dessacralizá-los a fim 
de vê-los como documentos humanos, submissos ao tempo, ao conflito, às 
deformações de interpretação...
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É verdade que esse grupo tem justamente a vantagem de quebrar essa 
tendência à separação e à sacralização, pois comporta representantes de 
diversas famílias espirituais de competências diversas e reconhecidas. 
Entretanto, não me parece supérfluo recordar algumas exigências 
metodológicas.

1 - TRÊS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Creio que é preciso, inicialmente, reter no espírito a noção de 
COMPLEXIDADE, porque nenhuma espiritualidade existe fora da História 
geral, da História do corpo que é seu depositário, das teologias do tempo e do 
passado... O fundador de uma espiritualidade e seus discípulos estão, 
portanto, permanentemente na intersecção de numerosas influências que é 
preciso identificar o mais possível, mesmo se não podemos exaurir toda a 
riqueza de sua sincronia.

Complexa por essência, a espiritualidade só pode ser vivida em 
TENSÃO entre tradição e inovação, entre ascetismo e mística, entre políticos 
e iluminados...

Não há, porém, releitura sem consciência aguda da cronologia. Os textos 
não são intemporais, mas inscritos em tempos que passam com crises, 
acelerações, rupturas. É muito útil reter na memória a distinção de Braudel 
entre um tempo geográfico quase imóvel, um tempo social lento, o dos 
grupos, um tempo breve, o dos indivíduos e da história dos acontecimentos.

Parece-me que a obra, já antiga, de Raymond Hostie (Vida e morte das 
Ordens religiosas, Desclée de Brouwer, 1972) soube, com felicidade, abrir 
uma via no sentido de uma releitura rigorosa da história das Ordens 
religiosas, procurando destacar as grandes etapas de seu ciclo de vida (p. 289- 
319).

2 - VIDA E MORTE DAS ORDENS RELIGIOSAS

Primeiramente, sua origem se realiza numa área determinada (Europa 
Ocidental), numa época precisa (século XVII ou XIX), como trazida por um 
vagalhão. Indivíduos se levantam, movidos por nova aspiração, expostos à 
incompreensão de seu círculo. Continuando sua busca, encontram outros 
homens possuídos pelos mesmos sentimentos, com quem constituem bandos 
cujos membros vivem em igualdade, caridade, liberdade e fervor tais que, ao 
mesmo tempo, atraem e espantam a sociedade que os cerca. Depois de certo 
tempo, se o bando não se torna seita ou agremiação, se não se desmembra, ele 
se torna um grupo ao redor de um membro reconhecido como sintetizando 
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em sua pessoa as aspirações comuns. Uma relação de mestre a discípulo tende 
a se criar, e aspirantes mais jovens vêm se juntar ao grupo inicial.

Se o mestre não sufocou o grupo, ou se dele não foi expulso, este pode 
então se organizar, dando-se um superior oficial e um nome comum. Então, 
um novo grupo espiritual nasce. Necessitou de cinco a dez anos para emergir.

Depois dessa maturação, vem o tempo de desenvolvimento, porque 
agora o grupo pode irradiar ao seu redor e crescer. Entretanto, devido a 
membros mais numerosos e mais dispersos, a unidade por laços pessoais 
frequentes torna-se impossível. É preciso uma estruturação, isto é, o 
estabelecimento de uma regra e de constituições que serão o ponto de fixação 
da tradição, considerada como tradutora do pensamento do fundador. Muitas 
vezes o grupo tem 20 ou 25 anos e 200 a 500 membros. Está maduro para um 
século de expansão, às vezes até 40.000 membros. Pouco a pouco a 
estabilização se faz; a tradição prevalece sobre a inovação; a Ordem se 
compraz com seus sucessos; seu efetivo continua a subir, considera seu futuro 
garantido.

Repentinamente, é o pânico: a Ordem percebe que seu declínio 
começou. Tem entre 200 e 250 anos de idade. “Sua irradiação se extingue, 
suas atividades languescem, seus efetivos diminuem.” Num século se 
extingue.

E nesta última fase que os membros da Ordem empreendem diligentes 
releituras. “Compreende-se que esquadrinhem o passado e procurem 
remontar às origens, a fim de redescobrir o segredo de sua vitalidade 
inicial.” (p. 316) Esse retorno às fontes pode então assumir dois aspectos: 
“Uma retomada integral e muito literal da regra original”, que dá fracos 
resultados, ou então um cuidado de reencontrar “o espírito de um núcleo 
primitivo”, ligado ao aprofundamento de uma experiência própria. Esta 
combinação da tradição e da inovação pode ocasionar um renascimento 
espetacular (como a reforma cisterciense ou a do Carmelo). Um novo ciclo 
está então engrenado.

È óbvio que tal modelo deve ser manejado com prudência. Poder-se-ia, 
igualmente, ter tentado aplicar às Ordens religiosas as categorias da sociologia 
de Max Weber ou de Ernest Troeltsch. Efetivamente, as noções de 
“dominação carismática”, de “rotinização do carisma” (Economia e 
Sociedade, Plon, 1971, p. 249-258), como também as de “profeta” (p.464), de 
“comunidade emocional” (p. 475), de Max Weber, poderíam nos conduzir a 
conclusões próximas daquelas de Raymond Hostie. Do mesmo modo, a 
introdução dos conceitos de tipo-Igreja, tipo- seita, tipo-mística, de Troeltsch, 
já foram utilizados, notadamente por Michael Hill (Social Compass XVIII, 
1971/1, 45-64), para dar uma tipologia sociológica das Ordens religiosas. Mas 
o que aqui importa é mostrar a importância de uma diligência que faça 
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intervir os conceitos evocados há pouco: a tensão, a cronologia, a 
complexidade das influências.

3 - UM EXEMPLO: O ORATÓRIO

A história do Oratório pode servir-nos para testar o modelo de Raymond 
Hostie. Assim, Bérulle se situa na vaga de fundo da Reforma católica, da 
invasão mística largamente influenciada pelos místicos espanhóis e reno- 
flamengos. O bando seria o meio devoto em que vive Bérulle, em particular o 
salão Acarie. Esse bando se toma grupo quando Bérulle e seis padres fundam 
o Oratório, em 1611, e abrem o primeiro colégio, em 1614. A estruturação 
parece estrear com o generalato de Condren. Na primeira assembléia geral, os 
costumes tornam-se constituições; mesmo se os laços com os Oratorianos 
ficam frouxos, as divergências aparecem: João Eudes deixa o Oratório. O P. 
Bourgoing (1641-1662) parece presidir a organização administrativa. Publica 
diretórios e edita as obras de Bérulle. Sua gestão autoritária suscita queixas. 
Depois dele, o P. Senalt, conciliador, preside à expansão e tenta arbitrar as 
querelas ligadas ao jansenismo. O século XVIII será, portanto, o da expansão 
e da estabilização. A Revolução acarretará a morte desse primeiro Oratório 
que parece não fazer nenhum esforço para se reconstituir.

Esse percurso demasiado rápido da história do Oratório parece 
confirmar parcialmente o modelo de Hostie. Com efeito, nas origens do 
Oratório encontramos bastante nitidamente as fases descritas pelo modelo. 
Mas depois, este mostra-se pouco adequado: parece que o Oratório nunca 
formou uma Ordem, mas permaneceu grupo, isto é, uma estrutura imprecisa. 
Três fatores poderíam explicar essa situação: a ausência de votos; o governo 
democrático; o alto nível intelectual dos membros.

Quanto ao segundo Oratório, podemos, talvez ainda melhor que o 
primeiro, incluí-lo em nosso modelo. Com efeito, Gratry sintoniza com 
Lacordaire, Bautain, Lamenais,... numa consciência aguda de que um desafio 
intelectual é lançado à Igreja. A idéia de um ateliê de apologética está, 
portanto, no ar. O grupo organizado em torno de Gratry e Pététot, a partir de 
1852, quer retornar às fontes oratorianas, sem o jansenismo, mas com grande 
ambigüidade nas perspectivas; Gratry quer atividades intelectuais de alto nível, 
ao passo que Pététot tem em vista os seminários. E no decurso da metamorfose 
em grupo que a situação se esclarece: Gratry é rejeitado e a corrente intelectual 
é marginalizada. Pététot, único chefe, pode então estruturar seu grupo ao 
redor de colégios e seminários. Por fim, na fase de organização, A. Perraud 
rebusca as fontes oratorianas; retomam-se as constituições primitivas. O 
segundo Oratório está pronto para uma segunda expansão.
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4 - ESPIRITUALIDADE, MÍSTICA, TEOLOGIA

Nesta etapa de minha exposição, poderíam objetar-me que o modelo 
proposto se aplica à história global das Ordens religiosas, mas não 
especificamente à espiritualidade, que é o assunto que nos interessa. Tratarei, 
por isso de aplicar à espiritualidade o modelo de Hostie, exposto acima. 
Antes, porém, parece-me indispensável esclarecer termos vizinhos, como: 
espiritualidade, mística, teologia.

Para definir a mística, servir-me-ei, com muito gosto, de Brémond (cf. A 
invasão mística) para quem ela é fundamentalmente o sentimento direto da 
presença de Deus, a intuição de Deus presente.

Para a espiritualidade e a teologia, o recente artigo “Espiritualidade”, de 
Michel Dupuy, no dicionário de espiritualidade (T. 14-15, col. 1149-50), traz 
luzes muito interessantes. Nota, por exemplo, que o termo “espiritualidade” 
só nasceu em 1917. Inspirando-se em Joseph Weimeyer, reconhece-lhe cinco 
aspectos: teológico-cristocêntrico; antropológico; eclesial; escatológico; 
profético no tempo presente. A espiritualidade é o fundamento da teologia, 
porque não pode haver teologia sem experiência de Deus. Espiritualidade e 
teologia estão, portanto, interligadas e distintas: a primeira é em nível de 
experiência e de expressão espontânea, ao passo que a segunda se situa em 
nível de elaboração reflexiva.

Esses três ensaios de definição parecem-me suficientes para estabelecer 
um esquema das relações entre essas três noções. Assim, para mim, 
espiritualidade e teologia constituem dois círculos que se cortam, un 
representando a espiritualidade, e o outro, a teologia, ao mesmo tempo 
distintas e interligadas. Mas no círculo da espiritualidade, introduziría uma 
distinção entre a mística — aspecto passivo do amor de Deus recebido 
gratuitamente, por vezes até a contemplação infusa — e a ascese, esforço de 
união com Deus, aspecto ativo do amor de Deus. Esse esquema teria a 
vantagem de nos permitir ver essas três componentes em tensão mútua. 
Assim, uma tendência à passividade na vida espiritual, reduzindo o aspecto 
ascético, tende para o quietismo. Uma hipertrofia da ascese leva à 
marginalização da mística. E a teologia tributária da espiritualidade é ora de 
tendência mística, ora de tendência ascética.

5 - ESPIRITUALIDADES EM TENSÃO: INACIANOS E BÉRULLANOS

Procurei reler Luís Cognet (A espiritualidade moderna) em função da 
minha dupla pista de interpretação: psico-sociológica e espiritual, e parece 
que obtive resultados apreciáveis a respeito das duas espiritualidades do séc. 
XVII.
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No caso da espiritualidade jesuítica, Inácio recebeu a influência de 
Ludolfo, o Cartuxo, de Cisneros, da Imitação e com isso construiu uma 
mística paulina: trinitária, eclesiológica, eucarística, marial. Seu grupo foi 
influenciado por essa espiritualidade veiculada pelos exercícios, mas Cognet 
sublinha que os discípulos sofreram e desenvolveram outras tendências: 
Pedro Favre esteve em contato com a Cartuxa de Colônia; Canísio foi 
influenciado pelos reno-flamengos; Francisco de Borgia é mais ascético. Aliás, 
até 1580, a Companhia não tem literatura espiritual específica, salvo os 
exercícios, e a influência dos reno-flamengos permanece forte. Finalmente a 
Companhia se defende contra a tendência contemplativa, porque muitos 
jesuítas entram na Cartuxa... Entretanto, a meu ver, o bando se transforma em 
grupo e é preciso que escolha uma espiritualidade da ação. Eis por que, em 
1574, o método de oração contemplativa do P Cordeses é condenado e, em 
1575, Mercurian proíbe Tauler, Suso,... Enfim a oração de quietude do P. 
Alvarez não é aprovada. O Geral Aquaviva arbitra com moderação o conflito 
entre uma corrente ascética e ativa, agora dominante, e uma corrente mística e 
contemplativa, que, doravante, leva uma existência subterrânea. Assim a 
estruturação da Ordem fez prevalecer um aspecto da espiritualidade sem 
suprimir o segundo termo. A Ordem, tendo esclarecido sua espiritualidade, 
pode começar sua expansão e organização. A manutenção da tensão entre 
mística e ascética a preserva de excessiva rigidez.

O modelo oratoriano parece apresentar evolução semelhante. Bérulle 
sofreu a influência dos reno-flamengos, do Pseudo-Dionísio, dos místicos 
espanhóis, de Confeld,... Ele guarda uma espiritualidade teocêntrica, 
cristocêntrica, agostiniana,... Os primeiros oratorianos, embora iniciados em 
sua espiritualidade, guardaram entretanto suas orientações individuais, “donde 
o aspecto bastante complexo que apresenta a espiritualidade do primeiro 
Oratório, apesar da inconteste unidade” (Luís Cognet, p. 369). De fato, é 
normal que no estado de bando uma Ordem apresente ao mesmo tempo 
unidade e diversidade. Mas na fase de estruturação tudo se modifica pouco a 
pouco. Condren insiste mais sobre o niilismo sacrifical do que sobre a 
adoração. Ele se cria um bérullismo bastante pessoal que tem mais alcance que 
o bérullismo propriamente dito (Cognet, p. 395). Bourgoing publica a obra de 
Bérulle, ocultando seu lado dionisiano. Ele une a espiritualidade ao batismo. E 
mais claro e simples que Bérulle, diz Cognet, o que é absolutamente normal 
em fase de estruturação de uma espiritaulidade e de uma Ordem.

Assim nos dois casos, jesuíta e oratoriano, vê-se um homem espiritual 
construir uma síntese na qual se reconhecem discípulos que também sabem 
guardar sua própria personalidade. Mas depois a espiritualidade é fixada e, 
portanto, empobrecida, a fim de torná-la acessível aos que não tiveram 
contato direto com as origens e também para permitir um mínimo de coesão a 
um corpo mais numeroso.
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Finalmente, a propósito dos Eudistas, Henrique Brémond fornece um 
bom exemplo de evolução da espiritualidade em função da história da Ordem 
(A conquista mística, Bloud et Gay, 1921, T. 2, p. 262-263): “por razões que 
nos escapam, diz ele, os Eudistas dos séculos XVII e XVIII apenas publicaram 
brochuras insuficientes sobre a carreira de seu fundador, aliás tão fecunda”. 
Ele atribui essa carência ao jansenismo. Felizmente essa “incrível negligência 
dos Eudistas” foi reparada por uma vida do P. Eudes (1905-1908) e pela 
publicação de seus escritos em 12 volumes (1905-1911). Brémond se admira, 
porque “esses gigantescos trabalhos têm por autores religiosos proscritos, 
pobres e votados ao provisório”. A meu ver, levando-se em conta o que disse 
acima, não há muita razão de se maravilhar. E bastante comum que uma 
Ordem religiosa, em período de expansão, pouco se interrogue sobre suas 
origens. Em contrapartida, o tempo de crise é favorável aos retornos à 
espiritualidade das origens.

Um outro fator desempenha papel considerável: a época. Assim a 
segunda parte do século XVI e a primeira parte do XVII, tempos de 
perturbações, de tentativas, de experiências de reconstrução, são 
eminentemente favoráveis à emergência de uma mística. Com efeito, o Estado 
sendo fraco, os inspirados podem desempenhar um papel profético: a 
sociedade desorientada necessita de profetas; a Igreja em via de reformas 
necessita de idéias e iniciativas pastorais. Em tempos de perturbações, a 
mística, portanto, tem lugar reconhecido. Mas em tempos de retorno à 
ordem, de construção de um Estado absolutista, de uma Igreja que encontrou 
seu novos modelos pastorais, a mística se torna fator de inquietação. A 
espiritualidade toma, então, uma forma ascética dominante. E o que se 
observa na França, a partir de Richelieu, feliz rival de Bérulle, perseguidor de 
Saint-Cyran. Chega-se, no fim do século, à derrota dos místicos que 
incomodam todo o mundo: o Estado, a Igreja, as Ordens religiosas. Mas essa 
derrota não significa que a mística esteja menos presente, mas apenas que seu 
estatuto na sociedade se modificou. A mística do século XVIII terá, portanto, 
um percurso subterrâneo antes que as perturbações do fim do século e a 
Revolução francesa não relancem uma “invasão mística” com os Clorivière, 
Coudrin, Chaminade,... que ainda não encontrou seu Henrique Brémond.

6 - MODELIZAÇÃO E CONCLUSÕES METODOLÓGICAS

Depois desses vários desenvolvimentos, creio poder propor um esquema geral 
da evolução da espiritualidade no interior de um corpo dado, Ordem religiosa 
em princípio. Aí se encontram as diversas partes de minha exposição: a parte 
superior retraça a evolução global da Ordem religiosa: de seu nascimento a seu 
declínio; abaixo, recordo as circunstâncias históricas em que vivem os 
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defensores de espiritualidade. Enfim o esquema principal se esforça por sugerir 
o destino de uma espiritualidade tributária das duas evoluções acima sugeridas.

As releituras numa escola de espiritualidade: ensaio de modelização

Uma onda Um Metamorfose e Organi- Expan- Estabi- Declínio ou
de fundo bando estructuração zação são lização sobrevivência

Circunstâncias históricas gerais:

Absolutismo, Luz, Revelação, Industrialização, Progresso científico ...

A leitura do esquema acima parece conduzir naturalmente às seguintes 
conclusões metodológicas:

A releitura de uma espiritualidade não se pode efetuar indepen
dentemente do suporte (ordem...) que a veicula. É preciso, portanto, 
conhecer a história e particularmente precisar em que fase dessa história foi 
escrito o documento e se efetuou a leitura.

A releitura de uma espiritualidade deve sempre ser feita levando em 
grande consideração o contexto histórico amplo.

Uma espiritualidade é, inicialmente, uma síntese hereditária de diversas 
correntes espirituais, teológicas, políticas... contendo grande número de 
potencialidades que os discípulos exploram, abandonam ou modificam em 
função de sua personalidade, das necessidades do grupo, do tempo...

A história de uma espiritualidade é sempre a história das tensões entre 
diversos aspectos dessa espiritualidade.
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7 - REPENSAR O TERMO “ESCOLA FRANCESA”

Esses princípios metodológicos poderíam servir de conclusão a meu 
artigo. Creio, porém que é preferível tentar apresentar a conveniência do 
termo “Escola Francesa” que tanto parece embaraçar os especialistas da 
espiritualidade. Uma pesquisa rápida no dicionário de espiritualidade parece- 
me instrutiva a esse respeito.

No tomo 5 (col. 782-784), o autor do artigo “Escola Francesa”, André 
Rayez, insiste sobre a espiritualidade, no sentido estrito, que ele distingue da 
influência difusa do bérullismo. Para ele, o termo “Escola Francesa” tem três 
sentidos: é a escola bérulliana; a espiritualidade francesa do século XVII; a 
idade de ouro da espiritualidade francesa. Portanto, não se trata de utilizar 
esse termo além do século XVII, salvo para a definição restritiva da escola 
bérulliana.

O artigo “França” (T. 3, col. 933-34), de Jacó Lebrun, apresenta 
perspectivas bastante próximas: “Os discípulos de Bérulle insistirão sobre tal 
aspecto de sua doutrina, desviando-a para direções às vezes divergentes, mas 
além da doutrina, sente-se a influência do bérullismo (em itálico no texto) 
sobre a espiritualidade de todo o século. De maneira restrita, a influência 
bérulliana se manifesta pela constituição, em torno do Oratório, de uma 
verdadeira “escola bérulliana”: falou-se de “Escola Francesa”, o termo é 
muito vago e é preferível falar de “escola bérulliana”, para marcar claramente 
que esses espirituais apelam para a doutrina do fundador do Oratório. 
Entretanto, não transmitem o bérullismo puro, cada qual desenvolvendo os 
traços da espiritualidade do cardeal no sentido que convém à sua formação, 
ao seu temperamento, à sua teologia ou à sua filosofia”.

Afirmando que os discípulos de Bérulle desviaram sua doutrina no 
sentido que lhes convinha, será que Jacó Lebrun não concorda com minha 
idéia de que toda espiritualidade só pode ser movente? Entretanto, opondo 
um “puro bérullismo” àquele dos discípulos, sugere fortemente uma 
degenerescência do bérullismo. Tal maneira de ver, opondo o puro e o 
impuro, me parece perigosamente fixista e tende implicitamente a afirmar que 
a pureza das origens só pode logo perder o sabor. Aliás, não é, por acaso, a 
mesma mentalidade que preside hoje, em muitas Ordens religiosas, o estudo 
febril das origens? Não será também por isso que André Rayez fala de uma 
idade de ouro da espiritualidade francesa e recusa o termo “Escola Francesa” 
para além do século XVII?

Portanto, sem negar todo o aspecto problemático do termo “Escola 
Francesa”, creio que é preciso ver essa espiritualidade não num esquema 
fixista, intemporal, capaz de entreter o mito de um retorno à idade de ouro, 
mas, pelo contrário, numa perspectiva dinâmica que concede à história toda a 
süa importância.
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Eis por que, a meu ver, não há dúvida que a espiritualidade do século 
XVII, quer se denomine bérulliana ou francesa, teve longa posteridade e não 
apenas como influência difusa, mas como espiritualidade autêntica. E aí 
também o dicionário de espiritualidade esboça um começo de resposta (T. 3, 
artigo “França”, col. 993). André Rayez, falando da espiritualidade do século 
XVII, afirma que “os tratados que esses mestres nos dão, ou o relato das 
experiências que nos entregam têm sempre por centro Jesus Cristo; o 
desabrochamento da vida da graça,... o crescimento no amor de Deus e no 
amor do Cristo,... pela conformidade com os estados de Cristo, 
particularmente com os estados humilhados, com o estado de Sacerdote e de 
Vítima,... na adesão amorosa à Vontade de Deus,... Essa vida com Cristo e no 
Cristo tem um centro: a adoração e a contemplação eucarísticas,... e deve ser 
vivida em união com a Virgem. Ela tem um ponto de aplicação essencial que é 
a sua pedra de toque: o dom de si aos outros...”

Parece-me que nessa síntese se encontram muitos elementos da 
espiritualidade bérulliana que sugerem verdadeira filiação. A questão do 
renovamento da Escola Francesa no século XIX merecería ser, em todo o 
caso, seriamente trabalhada no espírito que procurei definir ao longo de todo 
este artigo.

André LANFREY 
março de 1992.
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O “GUIDE DES ECOLES” (1817-1853)

Estudo histórico-crítico, pelo Ir. Danilo L. Farneda C, FMS, 
tese de doutorado na Faculdade de Ciências da Educação da 

Pontifícia Universidade Salesiana, Roma, 1993.

1. INTRODUÇÃO

O Guide des Écoles é um manual teórico-prático que orientou a 
formação pedagógica e a atividade educacional dos Irmãos Maristas de 1853 
até meados de nosso século.

Estudado e aprovado durante a 2a sessão do II Capítulo Geral, (1) teve 
seis reedições na língua original; a última foi realizada no ano de 1942.

Apesar dessa longa tradição e de constituir a primeira expressão oficial 
do pensamento educacional marista, o estudo histórico do documento 
constitui um campo de investigação que se pode considerar inexplorado.

Em geral, os trabalhos de caráter histórico, realizados no âmbito da 
educação marista, aliás reduzidos, se referem muito secundariamente ao 
Guide des Écoles e, quando o fazem, é para sublinhar algum aspecto que seja 
útil à apresentação que se realiza (2).

Superando a falta de referência às fontes diretas e a tendência 
apologética que dela pode derivar, ultimamente se fez um trabalho de caráter

(1) O II Capítulo Geral dos Irmãos Maristas se realizou em 1’Hermitagc (Saint-Chamond, França). 
Desenvolveu-se em três sessões, durante os anos de 1852, 1853 e 1854. A segunda sessão foi de 16 a 31 de 
maio de 1853.

(2) cf. Dorado Soto M., El pensamiento educativo de la Institución Marista, Ed. Nau Llibres, 
Valencia, 1984; Leon E. Hno., Valor actual de la pedagogia dei Beato Marcelino Champagnat, Ed. Irmãos 
Maristas, Bogotá, 1956; COTTA G., Educare, principi pedagogici di Marcellino Champagnat, Ed. Irmãos 
Maristas, Roma, 1991; ALESSANDRO Fr., Marcellino Champagnat e la sua opera educativa, Ed. Irmãos 
Maristas, Roma, 1950; Colin M., Léducation d’après le Bienheureux Marcellin Champagnat, vol. I e II, 
Ed. policopiada, Lião, 1968.
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diferente. Refiro-me à obra póstuma de Pierre Zind, intitulada Bx. Marcellin 
Champagnat, son oeuvre scolaire dans son contexte historique.(3)

Esse estudo, entretanto, não chega a cobrir as lacunas existentes. O 
próprio Pierre Zind o confirma ao dizer:

“A pedagogia da congregação dos Irmãozinbos de Maria (...) continua como 
vasto domínio a explorar, sob seus diversos aspectos. (4)

O fato de que ainda não se tenha realizado nenhum estudo histórico- 
crítico sobre o Guide des Ecoles é uma denúncia concreta das carências 
expressas.

Não me parece razoável esquecer um documento que marcou gerações 
de educadores e que pode revelar as fontes do pensamento educacional do 
Instituto dos Irmãos Maristas.

2. HIPÓTESES E OBJETIVOS

Pierre Zind, no estudo mencionado, afirma:
“De uma maneira geral, e até cerca de 1853, os Irmãozinbos de Maria se 

esforçavam (...) por ensinar de acordo com a célebre ‘Conduite des Écoles 
Chrétiennes”’. (5)

Essa afirmação motivou diversas interrogações e hipóteses de trabalho. 
Antes de tudo, me interessava esclarecer as razões que levaram os Irmãos 
Maristas a elaborar um documento próprio. Por que se deixou de utilizar a 
Conduite, e como surgiu Guide des Ecoles) Quem elaborou o documento?

Em minha hipótese inicial, Guide des Ecoles integrou princípios e 
métodos educacionais que se manejavam no contexto sócio-eclesial da França 
da Restauração, adaptando-os às circunstâncias concretas dos lugares onde os 
Irmãos Maristas trabalhavam.

Esse processo sugere que o documento não foi fruto de assimilação 
passiva das normas da Conduite. Depois de 35 anos de trabalho na escola, os 
Irmãos Maristas adquiriram um estilo, sensibilidades educacionais particulares; 
a tal ponto que, chegado o momento, se sente a necessidade de consignar em 
documento esse modo diferenciado e especificamente marista de educar.

Essas hipóteses foram, por sua vez, enriquecidas por outras 
interrogações: Que tipo de influência exerceu a Conduite na redação do 
Guide des Écoles) Não se utilizaram outras fontes literárias? Qual foi a

(3) ZIND P., Bx M. Champagnat, son oeuvre scolaire dans son contexte historique. Sessão “Marcelino 
Champagnat”, Mendes, Brasil, janeiro de 1988, Ed. Casa Generalícia, Roma, 1991.

(4) cf. ZlND P., Bx M. Champagnat, p. 350.
(5) ZlND P., Bx. M. Champagnat, p. 350. A primeira edição da Conduite se realizou em 1720. cf. La 

SaLLE J.-B.. et al., Conduite des Écoles Chrétiennes divisce en deux parties, Ed. Joseph Charles Chastanier, 
Avignon, 1720.
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influência da experiência educacional dos primeiros Irmãos Maristas? Que 
lugar ocuparam as orientações do Fundador na redação do documento? E, do 
ponto de vista do conteúdo, quais são os aspectos mais significativos que 
definem a educação marista, a partir do Guide des Écoles?

Considerando o estado das investigações, as interrogações e hipóteses 
expostas, propus-me realizar o estudo histórico-crítico da primeira edição de 
Guide des Écoles, condição básica para futuros trabalhos que estudem sua 
evolução, validez e atualidade.

Os limites temporais assinalados, 1817-1853, marcam o interesse por 
analisar o período em que se elabora Guide des Écoles, considerando como 
ponto de partida a fundação do Instituto dos Irmãos Maristas.

3. MÉTODO DE TRABALHO

A primeira etapa de minha investigação consistiu em contatar certos 
“lugares de encontro” das origens do Instituto.(ó) O primeiro passo desse 
processo foi a consulta dos estudos pedagógicos maristas. Pude confirmar a 
ausência de investigações específicas sobre o tema em questão.

Interessava-me particularmente encontrar alguns documentos que refle
tissem o pensamento educacional dos primeiros Irmãos. Com tal propósito, 
consultei diversos arquivos, tanto em Roma quanto na França.(7)

Durante essa primeira aproximação do objeto de estudo, pude 
identificar uma série de documentos desconhecidos até agora ou pelo menos 
insuficientemente estudados. É o caso da numerosa documentação que 
encerram os Arquivos do Loire, com referência às comunicações oficiais entre 
a Congregação e as autoridades do sistema educacional oficial francês.

Entretanto, a contribuição mais significativa proveio da identificação de 
quatro manuscritos inéditos do Guide des Écoles, anteriores à edição príncipe, 
conservados nos Arquivos dos Irmãos Maristas, em Roma. Essa descoberta, 
ocorrida quando já me encontrava adiantado nos estudos, enriqueceu 
significativamente o trabalho e me obrigou à “Edição Comparada” do 
documento, aspecto que, inicialmente, nem sequer cogitava. (8)

(6) O conceito “lugares de encontro” é apresentado pelo Ir. Aureliano Brambila que, com essa 
expressão, intitula o estudo em que enumera as diversas “fontes” que facilitam o conhecimento do 
Fundador, dos primeiros Irmãos e da História do Instituto, cf. Brambila A., PatrimoineSpirituelMariste. 
Lieux de rencontre avec le Père Champagnat, Ed. CEP AM, Roma, 1993, p. 2

(7) Arquivos centrais dos Irmãos Maristas, AFM-Roma; Arquivos dos Padres Maristas, APM-Roma; 
Arquivos da Arquidiocese de Lião, AAL-Lyon; Arquivos Nacionais de França, ANF-Paris, e os arquivos 
pessoais de Pierre Zind, Saint-Genis Laval, França.

(8) Entendo por “Edição Comparada” o estudo de confrontação dos manuscritos encontrados com 
o Guide des Écoles. “Edição Comparada” não é o mesmo que “Edição Crítica”, já que não incluí o 
aparato técnico das fontes e me limitei às notas histórico-explicativas do processo de elaboração.
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As atas manuscritas e inéditas do II Capítulo Geral, bem como os anais 
inéditos do Irmão Avit, também dos arquivos dos Irmãos Maristas de Roma, 
permitiram, por sua vez, um aporte complementar ao estudo do contexto e 
do processo de elaboração do documento. (9)

Tanto nas bibliotecas anexas aos arquivos onde trabalhei, como na 
Biblioteca Nacional de Paris, seção de Pedagogia, e na Biblioteca do Instituto 
Nacional de Investigação Pedagógica, também de Paris, pude encontrar as 
obras mais representativas da época. Essa busca foi fundamental na 
identificação das fontes literárias do Guide des Écoles.

Particularmente enriquecedor foi o diálogo com alguns investigadores 
das origens maristas, que não somente me ofereceram abundante material, 
mas que também orientaram meu trabalho com acertadas observações. (10)

Depois de atento estudo do contexto educacional da França pós- 
revolucionária e do Instituto dos Irmãos Maristas, concentrei-me na análise 
do Guide des Écoles e na elaboração da “Edição Comparada”.

Analisei depois os principais escritos pedagógicos dos autores cujos 
nomes apareciam no Guide des Écoles. Mediante esse estudo se conseguiu 
determinar, em muitos casos, o lugar de onde se tomam passagens transcritas 
entre aspas. Em trabalho ulterior, pude constatar outras procedências 
literárias ou, pelo menos, certos paralelismos conceituais.

Com a consulta de escritos contemporâneos que abordam o problema do 
método na escola primária — embora seus autores não constem no Guide des 
Écoles — ampliei a procura de novas fontes literárias.

Articulação do trabalho: a investigação se apresenta dividida em quatro 
partes:

A primeira parte aborda as relações do Guide des Écoles com seu 
ambiente sócio-cultural. Tracei as grandes coordenadas do contexto em que 
se elaborou o documento. A situação do ensino primário francês e do mestre- 
escola, a influência da política estatal, a função da Igreja e especificamente das 
congregações de Irmãos ensinantes formam amplo leque contextual, 
pressuposto fundamental para a investigação histórica.

(9) Somente nos últimos anos cresceu o interesse pela abordagem dos estudos históricos sobre os 
primeiros anos do Instituto, a partir de outras fontes que não os escritos do Irmão João Batista Furet. Os 
anais inéditos do Irmão Avit constituem uma das fontes alternativas e complementares que me 
permitiram compreender de maneira diferente alguns aspectos da história do Instituto Marista. Nessa 
mesma linha se situam as cartas do Fundador e ao Fundador, bem como as cartas do Irmão Francisco 
Rivat.

(10) Dialoguei, acerca de meu estudo, com os Irmãos Maristas Pierre Zind, André Lanfrey, 
Alexandre Balko, Juán Moral, Aureliano Brambila, Gabriel Michel, Paul Sester, e com os Padres Maristas 
Jean Coste e Gaston Lessard.
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Nessa mesma seção se estuda o tema específico do método educacional 
utilizado na escola, aspecto relacionado diretamente ao conteúdo do Guide 
des Écoles.

Na segunda parte se apresentam as circunstâncias congregacionais 
imediatas que ensejaram a elaboração do Guide des Écoles. Realiza-se a 
“Edição Comparada” e se conclui com um estudo crítico do processo de 
elaboração do documento.

A terceira parte é dedicada ao estudo das fontes. Com atenção particular 
se estuda a relação dos Irmãos Maristas com os Irmãos das Escolas Cristãs 
que, segundo Champagnat, “deveríam servir-nos de regra invariável em 
tudo”, (11) identificando também outras fontes literárias e experienciais.

A quarta e última parte aborda a exposição do pensamento educacional 
desenvolvido no Guide des Écoles.

Em primeiro lugar se estudam os princípios teórico-práticos, analisando 
os objetivos e finalidades bem como os meios fundamentais, a partir do que se 
pretende chegar ao cumprimento dos mesmos. Em segundo lugar se 
apresenta o perfil do educador de que a escola marista necessitava, 
finalizando com a análise crítica do sentido lógico do texto.

4. CONCLUSÕES GERAIS DO ESTUDO

Apresento de maneira breve as conclusões gerais do estudo feito.

4.1 -0 Guide des Écoles e seu contexto

Partindo das grandes coordenadas do contexto social, político, eclesial, 
pedagógico e institucional, creio ter conseguido adequada compreensão histórica 
das finalidades e sensibilidades educacionais dos Irmãos Maristas.

A necessidade da escola
As forças sociais da França pós-revolucionária descobriram na escola o 

meio ideal para construir nova ordem social. Napoleão se preocupou em dar ao 
país um padrão ético e intelectual baseado nos preceitos da religião católica. (12)

Como consequência desse quadro situacional, os discípulos de La Salle 
foram novamente reconhecidos legalmente, em dezembro de 1803. “Os

(11) LPC I, p. 314. (Sester P., Lettres de Marcellin Champagnat, 789-1840, Fondateur de ílnstitut 
des Frères Maristes, Vol. I, Ed. Casa Generalícia dos Irmãos Maristas, Roma, 1985.)

(12) “O novo mestre da nação não concebia a educação popular que não fosse religiosa, feita pelo 
Catecismo Imperial.” (cf. ZlND P., Les nouvelles congrégations de Frères enseignants en France, de 1800 à 
1830, tese de Doutorado em Letras, Faculdade de Letras e de Ciências Humanas de Lião, Ed. Irmãos 
Maristas, Saint-Genis-Laval, 1969, p. 465.
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Grandes Irmãos”, como eram geralmente chamados, foram dessa maneira 
convidados a participar do ensino público.

Entretanto, a enorme desproporção entre as necessidades e os meios 
tornavam insuficiente a resposta dos Irmãos das Escolas Cristãs.

A Restauração proporcionou o marco jurídico necessário para que se 
multiplicassem por toda a França novas congregações de religiosos ensinantes 
que soubessem adaptar-se aos novos apelos da sociedade. (13) Foi assim que 
surgiram os “Petits Frères”, como homens de circunstância, tornando-se os 
agentes mais eficazes do processo de recristianização e moralização do país. (14)

Entre os fundadores das novas congregações de Irmãos ensinantes estava 
o jovem vigário de Lavalla, Marcelino Champagnat. Vivera pessoalmente as 
conseqüências do deplorável estado do sistema educacional nacional. Aos 16 
anos, apenas sabia ler e escrever! Essa sensibilidade e seu impulso evange- 
lizador, o levarão a iniciar, em 1817, a fundação do Instituto dos Irmãos 
Maristas.

Diversos projetos político-pedagógicos
A escola primária francesa cresceu à sombra e como resultado indireto 

de duas concepções políticas opostas: uma liberal e pró-revolucionária, outra 
conservadora e monárquica, em cujo extremo estavam os “ultras”.

Na realidade, existem muitos matizes entre posições muitas vezes 
caricaturadas. Desse ponto de vista, a posição da Igreja católica é 
reinterpretada. Mais que o interesse por conservar uma situação social ou 
voltar ao “Antigo Regime” — acusação básica dos liberais — percebe-se uma 
preocupação constante por garantir a possibilidade de viver sua missão: a 
transmissão da mensagem de Cristo a todos os homens e a formação de uma 
sociedade de acordo com essa proposta.
A Igreja encontrava na escola poderoso instrumento de recristianização. A 
sociedade civil, por sua vez, considerava a religião como pedra angular da 
ordem ético-social. A partir desses interesses estreitamente relacionados 
nascerão acordos e conflitos que serão vividos de forma apaixonada no 
decorrer de todo o século XIX.

(13) Entre os considerandos que introduzem a lei, afirma-se: “Persuadidos de que uma das maiores 
vantagens que possamos proporcionar a nossos educandos é uma instrução conveniente (...), fundada 
sobre os verdadeiros princípios da religião e da moral O artigo n? 36 estabelecia: “Toda associação 
religiosa e caritativa, como a das Escolas Cristãs, poderá ser admitida a fornecer, em condições ajustadas, 
mestres às comunas (...)” Ministério da Instrução Pública, Ordonnances du Roi concernant l'instruction 
primaire, Ed. Imprensa Real, Paris, 1828, p. 14,21.

(14) Não se pode ignorar a reação do clero francês diante da ameaça protestante de ocupar todas as 
escolas primárias através da rápida expansão do método mútuo. Precisava encontrar uma solução rápida 
e econômica que garantisse a presença do catolicismo, especialmente na França rural, que era a mais 
exposta.
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Em torno do método educacional se polarizou uma das batalhas 
ideológico-políticas mais agressivas. A superação do método individual pelo 
simultâneo e deste pelo método misto foi marcada pela introdução do método 
mútuo, em 1815, que se tornou ideologia e instrumento político.

O método “simultâneo-mútuo” ou “misto” retomará o que ainda era 
válido em ambas as correntes pedagógicas. Guide des Écoles recolherá os 
frutos desse período de transformações políticas e pedagógicas.

O contexto congregacional
Entretanto o Guide des Écoles não é somente fruto de um contexto 

político e educacional de dimensão nacional, mas também procura responder 
a uma problemática concreta e complexa, vivida dentro da Congregação dos 
Irmãos Maristas.

O rápido crescimento em obras e Irmãos, o recente reconhecimento legal 
do Instituto pelas autoridades nacionais, a autonomia com respeito à tutela 
exercida pelos Padres Maristas, a inadequação das Regras que orientaram até 
então a congregação eram circunstâncias imediatas que tornavam inadiável a 
elaboração de um novo corpo normativo que respondesse aos desafios do 
momento.

Do ponto de vista estritamente educacional, não se considerava como 
valor a pluralidade de métodos utilizados até então pelos Irmãos; criava 
demasiados riscos. (15)

O Guide des Écoles aparece no novo corpo normativo do Instituto como 
meio concreto de conseguir a unidade através da uniformidade pedagógica e 
provocar, por sua vez, a qualidade do serviço que os Irmãos prestavam nas 
escolas comunais. (16)

4.2 - O Guide des Écoles, fruto de um processo participativo

Creio ter esclarecido em grande parte o processo de elaboração do Guide 
des Écoles, bem como o problema da identificação de seu autor, aspectos que até 
o presente não haviam sido suficientemente estudados.

(15) “Em sua aula, mais que alhures, um Irmão necessita de regras que lhe tracem seus deveres e a 
maneira de cumpri-los; porque os defeitos de seu ensino e de seu método, se for livre de o escolher, não 
prejudicariam somente a ele mas também a seus alunos e a seus coirmãos.” PETIT FrèRES DE Marie, 
Guide des Écoles à l’usage des Petits-Frères-de-Marie, rédigé d'après les règles et les instructions de M. 
1’abbé Champagnat, Fondateur de cet Institut, Ed. Emmanuel Vitte, Lião-Paris, 1853.

(16) O reduzido período de formação dos Irmãos que iniciavam a tarefa escolar respondia às 
urgências de atender numerosos pedidos, mas não garantia uma formação pedagógica suficiente. O 
Guide des Écoles seria uma resposta à necessidade de formar os Irmãos a partir da própria prática 
educacional.
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Três momentos
Podem-se distinguir três momentos no processo de redação do Guide des 

Écoles-.
Primeiro momento: o Irmão João Batista Furet, segundo Assistente 

Geral, realiza o projeto do documento e o submete ao exame do Padre 
Lagniet, sacerdote marista, e do Governo Geral do Instituto dos Irmãos 
Maristas. Esse período parece ter começado pelo ano de 1845. (17)

Segundo momento: a “Comissão do Guia” estuda o projeto inicial e 
introduz numerosas emendas. A “Comissão do Guia” foi proposta e criada 
pela própria Assembléia Capitular. Realizou sua tarefa entre 19 de junho de 
1852 e 16 de maio de 1853.

Terceiro momento: a Assembléia Capitular estuda, aperfeiçoa e final
mente aprova o documento, durante a segunda sessão do II Capítulo Geral.

Participação conflituosa
Esse processo participativo na elaboração do Guide des Écoles foi 

vivido em certo nível de conflito. A tendência do Governo Geral era de 
submeter a rápida aprovação os projetos das três partes que comporiam as 
novas Regras. (18) A Assembléia Capitular reclamou participação mais 
cuidadosa, com maior tempo, a fim de poder estudar detidamente os 
diversos conteúdos e poder pronunciar-se com conhecimento de causa. Isso 
levou o Capítulo Geral a se desenvolver em três sessões e não uma, como 
fora programado.

Nessa perspectiva, não parece adequada a interpretação de uma 
aceitação acrítica do projeto apresentado pelo Governo Geral, tal como a 
sugere o próprio Irmão João Batista em seus testemunhos. (19)

4.3 - As fontes do Guide des Écoles

Identifiquei algumas fontes literárias diretas e outras complementares que 
foram utilizadas na redação do Guide des Écoles.

(17) cf. AAM, p. 411. (Anais inéditos do Irmão Avit: 1775-1884. AFM s/c.)
(18) As Regras Comuns indicavam os meios para ser bom religioso; O Guia das Escolas precisava a 

maneira de educar cristãmente a infância; as Regras do Governo criavam as condições de animação para 
que as indicações contidas nos documentos anteriores fossem realmente assumidas pelos membros do 
Instituto, cf. PONTY L., Vie du Frère François, premier Supérieur Général de 1’Institut des Petits Frères de 
Marte, 1808-1881, Ed. Emmanuel Vitte, Lyon, 1889, p. 169.

(19) cf. FURET J. B., Vida de José Bento Marcelino Champagnat, 1789-1840, padre fundador da 
Sociedade dos Irmãozinhos de Maria, por um de seus primeiros discípulos, Ed. do Bicentenário, São Paulo, 
Brasil, 1989, p. 246.
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A Conduite como primeira fonte literária
O estudo das fontes assinala antes de tudo uma pluralidade de fatores 

que, com intensidade diversa, influíram nas orientações pedagógicas do 
documento. Com relação às fontes literárias distinguem-se duas origens. 
Primeiramente a que provém das orientações dos Irmãos das Escolas Cristãs 
através da Conduite. Em segundo lugar, as diversas obras pedagógicas 
consultadas pelo autor do projeto, os membros do Governo Geral, da 
“Comissão do Guia” e os Irmãos capitulares.

Parece que essas fontes literárias marcaram, por sua vez, os momentos de 
redação do documento. Assim o sugere o Irmão João Batista ao afirmar que, 
partindo das obras consultadas, se pretendia “aperfeiçoar e tornar mais 
completo o texto” (20).

Do estudo comparativo entre o Guide des Écoles e a Conduite, creio 
poder afirmar que a obra de João Batista de La Salle foi a primeira fonte 
literária fundamental. Tal afirmação se baseia também no fato que, durante 35 
anos, a Conduite foi o manual pedagógico de referência utilizado pelos 
Irmãos Maristas. As normas internas assim o confirmam. (21)

O mesmo estudo comparado revela que, embora a influência do manual 
pedagógico dos Irmãos das Escolas Cristãs tenha sido fundamental, não 
eliminou os aportes dos Irmãos Maristas. Isso se manifesta nas numerosas 
variantes assinaladas na análise comparativa de ambos os documentos.

Outras fontes literárias
O Guide des Écoles, através da Conduite, se prende a uma corrente 

pedagógica de enfoque nitidamente católico que chega ao Fundador e aos 
primeiros Irmãos Maristas enriquecida pela contribuição de diversos 
pedagogos. (22)

Com base nas escassas indicações provenientes do Guide des Écoles e na 
ampla leitura da bibliografia pedagógica da época, se pode chegar ao estudo 
dessas fontes literárias complementares, contribuição que considero de 
singular importância, já que revela uma série de fontes até agora 
desconhecidas.

Foram identificados os seguintes autores e textos-fonte provavelmente 
utilizados na redação do Guide des Écoles: Traité de l’éducation des filies, de 
Fénelon; Traité des études, de Rollin; Les douze vertus d’un bon Maitre, do

(20) Guide, 5920.
(21) cf. CHAMPAGNAT M., Règle des Pelits Frères de Marie, Ed. Guyot, Lião, 1837, p. 46.
(22) A Ratio Studiorum jesuítica, a obra educacional de São Pedro Fourier, a célebre obra L’École 

Paroissiale, de São Tiago de Bathencourt, a organização educacional lionesa de Carlos Démia, a 
experiência das escolas de Port-Royal, a metodologia catequética de São Sulpício formam o substrato de 
uma corrente pedagógica eclesial em que se inserem os Irmãos Maristas, através da Conduite.
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Irmão Agatão, FEC; De l’éducation, de Mons. Dupanloup, o Catecismo da 
Diocese de Lião e Homélies ou explications des évangiles, do Cardeal de 
Luzerna. (23)

4.4 - Originalidade do Guide des Écoles

Mais que originalidades pedagógicas, consegui identificar certas sensibili
dades que definem um estilo marista de educar.

Não se pretende desenvolver uma teoria pedagógica original
O Guide des Écoles não visa a apresentar um tratado pedagógico original, 

mas responder às urgências do Instituto na área da tarefa escolar. A 
necessidade de promover a unidade metodológica e de contar com um manual 
de formação para os novos mestres foram as razões de base que levaram a 
elaborar um documento adaptado às próprias circunstâncias e tradição.

É justamente aí, no processo de adaptação e de fidelidade aos ensinos do 
Fundador e à experiência educacional de 35 anos, desenvolvida fundamental
mente num contexto rural, que se desenvolve um modo particular de assumir as 
orientações pedagógicas contemporâneas.

Os Irmãos das Escolas Cristãs eram — utilizando a expressão do Fun
dador — “nossa regra invariável em tudo". (24) Agir como eles agiam 
significava inserir-se numa corrente educacional, social e politicamente aceita. 
Afastar-se de tais indicações implicava, ao contrário, em correr o risco da 
desaprovação ou do fracasso pedagógico. Nessa perspectiva, as variações 
identificadas no Guide des Écoles, referentes ao modelo normativo, adquirem 
relevância especial.

4.5 - Conteúdos educacionais do Guide des Écoles

O estudo dos conteúdos educacionais permitiu identificar os grandes 
núcleos temáticos do documento e o seu caráter pedagógico-pragmático.

(23) FÉNELON, Traité de 1'éducation des filies, publicado com introdução e notas a cargo de Rousselot, 
Ed. Librairie Ch. Delagrave, Paris, s. d.; Rollin, Traité des eludes. De la manière d’enseigner et d‘étudier 
les belles lettres, par rapport à Tesprit et au coeur, quatro volumes, Ed. Dabo-Butschert, Paris, 1883; 
AGATHON Fr., Les douze vertus d’un bon Maitre, Ed. Moronval, Paris, 1845; DUPANLOUP Mgr., De 
1’Éducation, três volumes, Ed. Lecoffre, Paris, 1851; DIOCESE DE Lyon, Catécbisme imprime par Tordre de 
S. E. Mgr. le Cardinal Fesch, Ed. Bélagaud, Lião, 1867; LuzERNE, G. de la, Homélies ou explications des 
évangiles des dimancbes et principales fêtes de l’année, cinco volumes, Ed. Laurent-Boumot, Langres, 1804.

(24)LPCI, p. 314.
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Objetivos e finalidades
A finalidade última do serviço educacional marista tende a criar as 

condições necessárias para que os meninos alcancem a salvação eterna. Essa 
meta transcendente se concretiza historicamente mediante a formação do 
“bom cristão e do virtuoso cidadão” (25), o que implica, segundo o Guide des 
Écoles, a formação de “todo o menino”.

É a partir desse objetivo geral, de uma educação integral, que o 
documento prescreve a formação da dimensão religiosa, moral, intelectual, 
afetiva e física da pessoa.

Dentro dessa atenção educacional ao homem todo se percebe uma clara 
hierarquização. O essencial, o fundamental é a formação ético-religiosa, já que 
favorece ao homem alcançar sua meta final: a salvação no Amor de Deus, a 
felicidade.

Um perfil de educador
O perfil do educador, delineado nos aspectos apresentados na última 

seção do estudo, permite descobrir no Guide des Écoles um guia de formação 
e um ponto de referência profissional para os Irmãos Maristas.

Fica claro o duplo interesse do Governo Geral ao determinar, por um 
lado, a metodologia do trabalho escolar e, por outro, o tipo de educador que 
deve levar adiante a tarefa.

5. LIMITES E NOVAS PERSPECTIVAS DE ESTUDO

O estudo histórico-crítico que acabo de apresentar, em suas linhas 
fundamentais, não pretende esgotar um assunto que, de diversos pontos de 
vista, permanece aberto a novas investigações.

Dificuldades ligadas ao tempo disponível para desenvolver a investigação 
me levaram a centrar o estudo crítico do documento nos problemas relativos 
ao sentido histórico e lógico do texto, analisando sua origem e fontes literárias 
como também os conteúdos educacionais apresentados e sua coerência.

Do ponto de vista dos conteúdos educacionais do Guide des Écoles, 
impõe-se o prosseguimento da tarefa mediante o estudo da validade e 
atualidade dos mesmos. A riqueza das sugestões pedagógicas expostas no 
trabalho indica que seria particularmente valioso aprofundar os diversos 
aspectos e conseguir uma leitura hermenêutica das sensibilidades 
educacionais dos primeiros Irmãos.

(25) cí. Guide, 2095,2649; Furet, Vida, p. 498.
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Impõe-se também a edição crítica completa do Guide des Écoles, inte
grando as notas histórico-explicativas e o aparato das fontes, aspectos que 
podem surgir do estudo apresentado.

Finalmente, creio que é preciso realizar uma investigação específica 
sobre a evolução da pedagogia aplicada pelos Irmãos Maristas. Meu trabalho 
se limitou ao período fundacional e à primeira organização institucional após 
a morte do Fundador.
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DOCUMENTOS

2.10
O PERDÃO DAS INJÚRIAS

A

NOTA: resumo de um sermão de Bourdaloue, conforme o manuscrito AFM 
134.16, de 4 páginas, formato 20,3 X 13, escrito nas duas primeiras.

O texto que segue é apenas o resumo do sermão de Bourdaloue, para o 21? 
domingo depois de Pentecostes. M. Champagnat somente utiliza alguns pedaços de 
frases a fim de evidenciar as articulações do texto. Dizer que visava a servir-se dele 
como esboço de um de seus sermões, não parece corresponder à realidade, porque 
despojado demais, demais impessoal. Seria, antes, um exercício de estilística, para 
aprender a compor um sermão. Por isso, podemos situar esse texto nos anos do 
Seminário Maior, ou seja de 1815-16. Entretanto, por falta de outras provas, não 
podemos ultrapassar o domínio da hipótese, (cf. Oeuvres completes de BOURDALOUE, 
S. J., nouvelle édition, Versailles, 1812, t. 7, pp. 243-272.)
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Tunc vocavit illum dominus suus, et ait illi: Serve nequam, omne 
debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me: nonne oportuit et te misereri 
conservi tui, sicut et ego tui misertus sum? Et iratus dominus ejus, tradidit 
eum tortoribus

Dieu nous ordonne et a droit de nous ordonner le pardon des 
injures, première proposition;

Si nous ne pardonnons pas, nous mêttons Dieu dans un droit 
particulier de ne nous pardonner pas, seconde proposition.

(ler)

Io Dieu nous ordonne et a droit (de nous ordonner) de pardonner 
les injures. Sic et pater vester coelestis faciet vobis, si non remiseritis 
unusquisque proximo suo de cordibus vestris.

Ego autem dico vobis. Diligite inimicos vestros.

2° Dieu a droit de nous ordonner le pardon des injures: 1 - comme 
Dieu; 2 - comme père; 3 - comme modèle; 4 - comme juge.

1 - Or, M.F., Dieu a incontestablement le droit de nous assujetir à 
ce précepte parce qu’il est notre maitre et par conséquent que nous 
sommes indispensablement obligé de nous y soumêttre pour reconnoitre 
là dessus comme dans tout le reste notre dépendance.

2 - Comme père et bienfaiteur: cet homme ne mérite pas que vous 
lui pardonniez, mais Dieu le mérite.

3 - Comme modèle: que ne pardonne-t-il pas tous les jours a tant de 
pécheur (?)

4 - Comme juge: peut être doutez vous que Dieu vous ait pardonné 
jusqu’à présent; hé bien voici le moyen d’assurer votre...

2de

Si nous refusons au prochain le pardon que Dieu nous ordonne et 
qu’il exige indispensablement dc nous, nous lui donnons un droit 
particulier de ne nous pardonner jamais à nous-mêmes, car nous nous 
rendons singulièrement coupables et coupables en quatre manières: envers 
Dieu; enversJésus Christ; envers le prochain et envers nous-mêmes.

1 - Envers Dieu nous violons un de ses préceptes les plus essentiels; 
or comment pouvons nous espérer de le fléchir en notre faveur(?)

2 - Coupables envers Jésus Christ, Fils de Dieu, nous le renonçons 
en quelque manière, dès que nous renonçons au caractère le plus 
distinctif du christianisme qui est le pardon des injures.
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Tunc vocavit illum dominus suus, et ait illi: Serve nequam, omne 
debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me: nonne oportuit et te misereri 
con servi tui, sicut et ego tui misertus sum? Et iratus dominus ejus, tradidit 
eum tortoribus.

Deus nos ordena e tem o direito de nos ordenar o perdão das 
injúrias: primeira proposição;

Se não perdoamos, colocamos Deus num direito particular de não 
nos perdoar: segunda proposição.

(1°)

l .° Deus nos ordena (e tem o direito de fazê-lo) de perdoar as 
injúrias. Sic et pater vester coelestis faciet vobis, si non remiseritis 
unusquisque proximo suo de cordibus vestris.

Ego autem dico vobis. Diligite inimicos vestros.

2 .° Deus tem o direito de nos ordenar o perdão das injúrias: 1 como 
Deus; 2 - como pai; 3 - como modelo; 4 - como juiz.

1 - Ora, meus irmãos, Deus tem incontestavelmente o direito de nos 
obrigar a esse preceito porque é nosso mestre e, por conseguinte, somos 
todos obrigados a nos submeter para que reconheçamos nesse ponto, 
como no resto, nossa dependência.

2 - Como pai e benfeitor: fulano não merece que você lhe perdoe, 
mas Deus o merece.

3 - Como modelo: o que é ele que não perdoa, todos os dias, a tanto 
pecador (?)

4 - Como juiz: pode ser que você duvide de que Deus lhe perdoou 
até agora; pois bem, eis aqui o meio de assegurar seu...

(2.°)

Se recusamos ao próximo o perdão que Deus nos ordena e que 
exige indispensavelmente de nós, damos-lhe um direito particular de 
nunca nos perdoar, porque nos tornamos singularmente culpáveis e 
culpáveis de quatro maneiras: para com Deus; para com Jesus Cristo; 
para com o próximo e para conosco mesmos.

1 - Para com Deus: violamos um de seus preceitos mais essenciais; 
ora, como conseguiremos incliná-lo em nosso favor?

2 - Culpáveis para com Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem 
renunciamos de algum modo, pois que renunciamos ao caráter mais 
distintivo do cristianismo, que é o perdão das injúrias.
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3 - Coupables envers le prochain substitué en la place de Dieu, nous 
lui refusons en conséquence des transports ...

4 - Coupables envers nous-mêmes, nous nous démentons nous- 
40 mêmes et la prière..

PARDON DES INJURES

Tunc vocavit illum ... misertus sum.
Jamais reproche ne fut plus convaicant, ni chatiment mieux mérité. 

Pour peu que nous ayons de lumíère et de droiture naturelle, je suis sur 
5 que vous sentez tous la force de ce reproche et que vous pareillement la 

rigueur de ce súplice. Car enfin qu’avoit à répondre ce serviteur dur et 
impitoyable à se faire payer, sans délai, une somme de cent deniers. 
Tendis que son maitre, touché pour lui de compassion et ayant égard à sa 
misère, venoit de lui remêttre jusques à dix mille talens.
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3 - Culpáveis para com o próximo, posto no lugar de Deus, 
recusando-lhe, por isso, nosso afeto...

4 - Culpáveis para conosco mesmos, nós mesmos nos desdizemos e a 
40 oração...

B

SERMÃO, conforme o manuscrito AFM 134.17, de 4 páginas, formato 26 X 
20,5, escrito nas duas primeiras.

Como o anterior, esse texto é inteiramente de Bourdaloue. Não se trata de um 
plano, mas de frases transcritas. Ademais trata-se aqui tão-somente do começo do 
sermão em questão, como se pode ver pelo resumo acima.

De duas, uma: ou o resto se perdeu, ou então o Padre logo se desencorajou 
diante da inutilidade prática de sua tentativa ou diante de outras coisas mais 
prementes a fazer. A segunda hipótese parece mais provável, em face das observações 
da página 3.

Quanto à finalidade visada pelo Padre, não parece ser a da preparação de um de 
seus sermões, porque é bem pouco possível cativar as multidões com um plagiato. 
Não poderiamos, de preferência, imaginar um vigário cuidadoso de seu cultivo ou 
fazendo uma leitura espiritual de caneta na mão?

A primeira nota da página 3 não é clara. Parece que se dirige ao superior, 
portanto, ao Padre Colin, concernente a um ato satisfatório imposto como penitência 
depois da confissão. Isso poderia nos situar no quadro de uma missão.

A nota que segue permitiría pensar que nos encontramos na Côte-Saint-André? 
Nada menos incerto, porque o Padre pode ter recebido uma carta que lhe sugere 
semelhantes observações, que ele assinala no primeiro papel que lhe cai nas mãos. 
Contudo, é possível que no momento de escrever se encontrasse sem papel, portanto, 
fora de seu escritório. Por coerência, pode-se ainda supor que todos esses textos 
foram redigidos na mesma ocasião.

PERDÃO DAS INJÚRIAS

Tunc vocavit illum... misertus sum?
Nunca uma censura foi mais convincente nem um castigo, mais 

merecido. Por pouca luz e retidão natural que tenhamos, tenho a certeza 
5 que todos sentem a força dessa exprobração e que vocês... igualmente o 

rigor desse suplício. Porque, enfim, que poderá responder esse servo 
duro e desapiedado ao cobrar, imediatamente, a quantia de cem 
denários, ao passo que seu patrão, tocado de compaixão por ele e 
considerando sua miséria, acabava de lhe perdoar até dez mil talentos?
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Si donc le maítre est irrite d’un telle conduite, s’il punit de suite ce 
misérable et s’il le traite comme il a traité lui même son débiteur, c’est un 
arret dont 1’équité se presente de suite à 1’esprit.

Voilà, mes chers F., Ia figure; faisons en 1’application, ou plutôt 
voyons celle que Jésus Christ en a fait lui-même. C’est ainsi, dit le Fils de 
Dieu, que votre père céleste se comportera envers vous. Sic et pater 
vester coelestis faciet vobis, si non remiseritis unusquisque proximo suo de 
cordibus ves tris.

Dieu (a-t-il droit de nous ordonner) nous ordonne le pardon des 
injures en faveur de nos ennemis, première proposition.

Si nous refusons à nos ennemis le pardon, nous donnons à Dieu un 
droit particulier de ne nous pardonner jamais, 2e proposition.

Vierge Ste nous implorons votre assistance.

Dieu a droit de nous ordonner le pardon des injures en faveur de 
nos ennemis, premièrement comme Dieu, secondement comme père, 
troisièmement comme modèle, quatrièmement comme juge.

1 ent. Comme Dieu il est notre maítre et nous sommes indis- 
pen(sablement) obligé de nous soumêttre à la loi qu’il nous a fait d’aimer 
nos ennemis pour lui rendre hommage par notre dépendance. Quel est 
celui d’entre les hommes qui peut disputer à Dieu le droit de faire cette 
loi(?) O homo, tu quis es qui respondeas DeoO)

Quelle est donc la réponse la plus courte et la plus décisive pour 
renverser nos excuses et toute cette justification dont nous tachons de 
justifier nos vengeances(?) Dieu veut que nous pardonnions et que nous 
pardonnions de coeur, c’est à dire que nous ne contentions pas de garder 
certains dehors, mais que nous bannissions de notre coeur toute 
animosité volontaire et tout (animo) ressentiment. Dieu veut que je vous 
1’annonce de sa part: Ego autem dico vobis: Diligite inimicos. Que pouvez 
vous répliquer à un précepte si clair qui ne tombe de lui-même (devant 
un précepte si). II coutcra bicn chcr dès qu’il est nécessaire. II n’y a pas à 
examiner s’il coute beaucoup ou peu.

Sur la page 3 on peut lire le texte suivant:

Une personne des environs m’a chargé de vous demandér s’il 
pourroit tutâ concientiâ faire tomber sur notre maison une restitution de 
quatre ccts francs qu’une autre confesseur avoit conseillé de donner au 
bur(ot)eau de bienfaisance.
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Se, portanto, o patrão está irritado por tal conduta, se pune 
imediatamente esse miserável e se o trata como ele mesmo tratou seu 
devedor, é um castigo cuja justiça salta imediatamente ao espírito.

Eis, meus caros irmãos, a imagem; façamos sua aplicação, ou 
melhor, vejamos aquela que Jesus Cristo mesmo fez. E assim, diz o Filho 
de Deus, que o Pai celeste se comportará com vocês. Sic et pater vester 
coelestis faciet vobis, si non remisentis unusquisque proximo suo de 
cordibus vestris.

Deus nos ordena (e tem o direito de fazê-lo) o perdão das injúrias 
para com nossos inimigos: primeira proposição.

Se recusamos o perdão a nossos inimigos, damos a Deus um direito 
particular de nunca não nos perdoar: segunda proposição.

Virgem Santa, imploramos vossa assistência.

Deus tem o direito de nos ordenar o perdão das injúrias para com 
nossos inimigos, primeiro como Deus, segundo como pai, terceiro como 
modelo, quarto como juiz.

Primeiramente, como Deus, ele é nosso senhor, e nós estamos 
indispensavclmente obrigados a nos submeter à lei que nos deu de 
amarmos nossos inimigos para lhe render homenagem por nossa 
dependência. Quem c que dentre os homens pode contestar a Deus o 
direito de estabelecer essa lei? O homo, tu quis es qui respondais Deo?

Qual é, pois, a resposta mais curta e mais decisiva para derrubar 
nossas desculpas e toda essa argumentação com que procuramos 
justificar nossas vinganças? Deus quer que perdoemos e perdoemos de 
coração, isto é, que não nos contentemos em guardar certas aparências, 
mas que expulsemos de nosso coração toda animosidade voluntária e 
todo ressentimento. Deus quer que, de sua parte, eu lhes anuncie: Ego 
autem dico vobis: Diligite inimicos. Tudo aquilo que puderem replicar a 
um preceito assim tão claro cai por si mesmo. Ele custará muito caro, já 
que é necessário. Não se trata de examinar se custa muito ou pouco.

Na página 3 se pode ler este texto:

Uma pessoa dos arredores me encarregou de lhe perguntar se 
poderá, tuta concientia, fazer recair sobre nossa casa uma restituição de 
quatrocentos francos que um confessor aconselhou dar ao órgão de 
beneficência.
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Vive Jésus Vive Marie
La Côte Saint André
Io Que les Frères en entrant puissent suivre et faire suivre le 

reglement
2o Létablissement de La Côte sera toujours dependant du Sup... 

général dans quelque diocese qu’il soit.
3o
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45 Viva Jesus. Viva Maria.
La Côte Saint André
1- Que os Irmãos ao entrar possam seguir e fazer seguir o 

regulamento.
2- O estabelecimento de La Côte dependerá sempre do Superior

50 Geral... em qualquer diocese que seja.
3-
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Non tardes convertí ad Dominum ne dtfferas de die in diem... Eccl. 
c. 5

Ne differez pas votre conversion et ne la renvoyez pas d’un jour à 
l’autre. [Si.5,8]

5 (1) Lorsquc [nous] rentrons serieusement en nous mêmes et que
loin du tumulte du monde et dans le silence des passions nous 
descendons dans notre propre coeur, nous entcndons une voix secrete 
qui nous dit a tous que nous ne sommes pas ce que nous devons ctre, 
qu’il faut nous convertir et que le plus grand malheur qui pút nous 

10 arriver ce scroit d’être surpris par la mort dans l’état oú nous vivons.
(2) Aussi, M.F., combien de fois, pressés par les remords d’une 

conscicnce justement alarmce, effrayés par la craintc des jugements de 
Dieu, n’avons nous pas forme la résolution de changer de vie et de nous 
donner à Dieu sans délai comme sans partage.
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2.11
SERMÃO SOBRE O ADIAMENTO DA 

CONVERSÃO

SERMÃO, conforme o manuscrito AFM 134.25, de 32 páginas, formato 18,6 X 
14, cor verde descorado, exceto a primeira e a última, que são brancas, escrito nas 
páginas 1 a 31.

O longo texto que segue tem tudo para despertar nossa curiosidade. Desta vez 
nos encontramos diante de um sermão completo, do começo ao fim, e sem deixar 
espaços para a improvisação. É um texto seguido, cuidadosamente composto, em 
estilo correto, fácil e simples. Características inabituais em M. Champagnat, pouco 
disponível a tomar seu tempo para compor um texto, porque preocupado com mil 
coisas a fazer. E possível que seja um dos exercícios de pregação a que eram 
obrigados os seminaristas. Com efeito, esse texto apresenta certo vigor de juventude 
e, ao mesmo tempo, expressões que enfeitarão os sermões posteriores.

Non tardes convertí ad Dominum ne differas de die in diem... (Eclo 
cap. 5)

Não demores a voltar para o Senhor e não adies de um dia para o 
outro (Sirac 5,8).

5 (1) Quando entramos seriamente em nós mesmos e, longe do
tumulto do mundo e no silêncio das paixões, descemos ao nosso próprio 
coração, ouvimos uma voz secreta que diz a todos que não somos o que 
devemos ser, que é preciso nos converter e que a maior desgraça que nos 
poderia acontecer seria a de ser surpreendidos pela morte no estado em 

10 que vivemos.
(2) Também, meus irmãos, quantas vezes, perseguidos pelos 

remorsos de uma consciência justamente alarmada, assustados pelo 
temor dos julgamentos de Deus, não tomamos a resolução de mudar de 
vida e de nos doar a Deus sem demora e sem restrição?
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Non tardes...
3 - Mais helas! trop semblables a des hommes à demi endormis, 

nous n’avons, ce me semble, ouvert les yeux un instant à la lumière que 
pour nous replonger dans un sommeil plus profond. Jusqu’ici toutes nos 
résolutions et nos bon projets de conversion (et nos bons pro) se sont 
evanouis comme un songe dont il nous est resté a peine un foible 
souvenir.

4o Quelle est donc, m.f. notre folie et notre extravagance! Eh quoi? 
nous convenons de bonne foi, ou nous sommes forces de convenir que 
nous ne voudrions pas mourir dans l’état oú nous sommes et nous 
n’avons pas le courage d’en sortir? Comme Augustin encore pécheur, 
nous gemissons sous le poids de nos chaines et comme lui nous les 
aimons encore ou du moins nous craignons de les voir se briser; esclaves 
volontaires d’une faiblesse honteuse, de mille penchants qui nous 
tyranisent tour à tour, nous n’avons pas le courage de nous faire violence 
pour les reprimer; toujours les armes nous tombent de mains quand il 
s’agit de les tourner contre notre propre coeur, contre cette passion cherie 
que nous fomentons depuis si longtemps et qui tôt ou tard, si nous n’y 
prenons garde, sera la cause de notre réprobation éternelle.

5o Cependant, M.F., malgré nos coupable délai et nos longues 
résistances à la grâce, Dieu ne cesse de nous poursuivre dans sa 
misericorde et de frapper à la porte de notre coeur avec importunité. 
Aujourd’hui sa voix puissante vient se joindre au cri de no(tre) conscience 
pour nous presser, pour nous conjurer peut-être pour la dernière fois de 
mêttre un terme à nos désordres et de hater le moment de notre 
conversion. Ha! de grâce, n’endurcissez pas vos coeurs:

Ne differas...
6o Après un oracle si formele et des invitations si pressantes, 

comment justifier aux yeux de la raison et de la foi (la présomption) 
témérité de tant de pécheurs, de tant de laches chrétiens de nos jours qui 
vivent dans le péché, qui croupissent dans le péché en disant sans cesse 
qu’ils se convertiront et en se flattant qu’ils en auront toujours le tcmps 
et les moyens? Parmi ceux qui diffèrent ainsi d’un jour à 1’autre leur 
conversion, on en distingue de deux sortes: les uns qui refusent de se 
convertir à présent, mais qui se proposent de le faire dans un autre 
temps de la vie; les autres, moins généreux qui ne voulant donner à Dieu 
que leur dernier soupir, renvoient froidement leur conversion à la mort. 
Double illusion, illusion funeste qui a perdu et qui perd encore tous les 
jours une infinité d’âmes.

7o Pécheurs téméraires cessez de vous flatter, ou plutot écoutez et 
tremblez. Si vous ne profitez du moment présent, si vous différez de jour 
en jour votre conversion, vous vous exposez au danger évident de ne vous
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No« tardes...
3- Mas, ai! por demais semelhantes a homens semi-adormecidos, 

parece-me que só por um instante abrimos os olhos à luz para, de novo, 
mergulhar em sono mais profundo. Até aqui todas as nossas resoluções e 
nossos bons projetos de conversão se dissiparam como sonho de que nos 
ficou apenas leve lembrança.

4- Qual é, pois, meus irmãos, nossa loucura e nossa extravagância! 
Imaginem! Reconhecemos, de boa fé, ou somos forçados a reconhecer, 
que não quereriamos morrer no estado em que estamos, e não temos a 
coragem de sair dele? Como Agostinho ainda pecador, gememos sob o 
peso de nossas cadeias e, como ele, as amamos ainda ou ao menos 
tememos que se quebrem; escravos voluntários de uma fraqueza 
vergonhosa, de mil inclinações que nos tiranizam alternadamente, não 
temos a coragem de nos violentar para as reprimir; sempre as armas nos 
caem das mãos quando se trata de voltá-las contra o nosso coração, 
contra aquela paixão que amamos e fomentamos há tanto tempo e que, 
cedo ou tarde, se não cuidarmos, causará nossa eterna reprovação.

5- Entretanto, meus irmãos, apesar de nosso adiamento culpável e 
de nossas longas resistências à graça, Deus não cessa de nos acompanhar 
na sua misericórdia e de bater à porta de nosso coração com assiduidade 
inoportuna. Hoje sua voz poderosa se junta ao grito de nossa consciência 
para nos instar, para nos conjurar, talvez pela última vez, a que 
ponhamos termo às nossas desordens e apressemos o momento de nossa 
conversão. Ah! por favor, não endureçam seus corações!

Ne differas...
6- Depois de oráculo tão formal e convites tão insistentes, como 

justificar aos olhos da razão e da fé a temeridade de tantos pecadores, de 
tantos cristãos tíbios de nossos dias que vivem no pecado, que 
apodrecem no pecado, dizendo sem cessar que se converterão, e se 
persuadindo de que terão sempre o tempo e os meios? Entre os que 
prorrogam assim de um dia ao outro sua conversão, distiguimos duas 
espécies: uns que recusam a se converter no presente, mas que se 
propõem fazê-lo em outro tempo da vida; outros, menos generosos, que 
querem dar a Deus só o último suspiro, adiam friamente sua conversão 
até a morte. Dupla ilusão, ilusão funesta que causou e causa ainda todos 
os dias a perdição de uma infinidade de almas.

7- Pecadores temerários, cessem de se lisonjear, ou melhor, escutem 
e tremam. Se não aproveitam do tempo presente, se diferem dia a dia sua 
conversão, vocês se expõem ao perigo evidente de nunca se converterem. 
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convertir jamais, ce sera le sujet du premier point de ce discours; si vous 
renvoyez votre conversion à la mort il est moralement certain que vous ne 
vous convertirez pas et que vous mourrez dans le péché, sujet du second 
point.

1 point

Tant que nous n’aurons pas fait un triste naufrage dans la foi, il est 
rare qu’en cedant aux attraits du vice nous renoncions pour toujours aux 
charmes de la vertu et qu’en différant notre conversion, nous nous 
déterminions a mourir dans le péché et a nous précipiter dans l’enfer. 
L’esprit tentateur pour nous attirer dans ses pièges nous cache toujours la 
profondeur de l’abyme ver lequel il nous entraine, il cherche même à 
nous persuader comme à nos premiers parents que la mort ne nous 
surprendra pas dans cet état Nequaquam moriemini [Gen.3,4], et qu’il 
nous sera facile d’cn sortir quand nous le voudrons. II ne manque jamais 
de nous faire entrevoir dans 1’avenir des temps heureux, des circonstances 
favorables pour expier les égarements du premier âge et mêttre un 
intervale entre la vie et la mort.

Séduit par ces apparences trompeuses nous sommes tranquiles sur 
notre salut au milieux de nos désordres, et lorsqu’on nous presse, quon 
nous sollicite de revenir à Dieu, nous n’avons garde de répondre avec les 
impies qu’il n’y a point de Dieu, point de salut pour nous, ce qui serait 
une espèce d’apostasie et le comble du délire; nous convenons au 
contraire de 1’obligation indispensable ou nous sommes de mêttre ordre a 
notre conscience et nous protestons hautement du désir que nous avons 
de nous convertir un jour, mais ajoutons: il n’est pas encore temps de 
nous consacrer au Seigneur, il faut laisser passer les premières années de 
la jeunesse à laquelle un parti aussi sérieux que celui de la vertu ne saurait 
convenir.

11 faut attendre cette saison de la vie oú 1’expérience et la maturité de 
l’âge annoncent ordinairement des reflexions plus solides. C’est alors que 
nous travaillerons a notre salut avec moins de peine et plus de succès.

Mais cette époque est-elle arrivée pour nous, pécheurs, nous 
différons encore notre conversion, nous la renvoyons a la vieillesse, parce 
que les passions étant alors éteintes, la raison exerçant son empire, il sera, 
disons-nous, plus facile de nous donner à Dieu sans partage. Et en 
attendant nous jouissons paisiblement des plaisirs de la vie, nous 
croupissons dans nos mauvaises habitudes, nous prolongeons la chaine de 
nos crimes, bien résolus, ce semble, a les expier dans nos vieux ans.
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Esse será o objeto do primeiro ponto desta prática. Se adiam sua 
conversão para a hora da morte, é moralmente certo que não se 

55 converterão e que morrerão no pecado. Será o assunto do segundo 
ponto.

l .° ponto

Enquanto não tivermos naufragado tristemente na fé, é raro que, 
cedendo aos atrativos do vício, renunciemos para sempre aos encantos 

60 da virtude e que, adiando nossa conversão, nos determinemos a morrer 
no pecado e a nos precipitar no inferno. O espírito tentador, para nos 
atrair nas suas ciladas, nos oculta sempre a profundidade do abismo a 
que nos arrasta, procura até nos persuadir, como a nossos primeiros pais, 
que a morte não nos surpreenderá nesse estado, Nequaquam moriemini 

65 (Gn 3,4), e que nos será fácil sair quando quisermos. Não cessa de nos 
fazer antever futuros tempos felizes, circunstâncias favoráveis para expiar 
os extravios da primeira idade e colocar um intervalo entre a vida e a 
morte.

Seduzidos por essas aparências enganadoras, ficamos tranquilos 
70 sobre nossa salvação em meio a nossas desordens e, quando insistem 

conosco, quando nos solicitam para voltar a Deus, estamos longe de 
responder com os ímpios que Deus não existe, que não há salvação para 
nós, o que seria uma espécie de apostasia e o cúmulo da loucura; 
convimos, pelo contrário, sobre a obrigação indispensável que temos de 

75 pôr em ordem nossa consciência e proclamamos altamente o desejo de 
nos converter um dia, mas acrescentamos: ainda não chegou o tempo de 
nos consagrar ao Senhor, é preciso deixar passar os primeiros anos da 
juventude para a qual uma resolução assim séria não conviría.

E preciso esperar essa estação da vida onde a expressão e a 
80 madureza da idade anunciam ordinariamente reflexões mais sólidas. Será 

então que trabalharemos em nossa salvação com menos dificuldades e 
mais sucesso.

Mas tendo chegado essa época para nós, pecadores, ainda adiamos 
nossa conversão, a remetemos para a velhice, porque então, estando 

85 as paixões apagadas, exercendo a razão seu império, será mais fácil 
— dizemos — entregar-nos a Deus sem restrição. E — aguardando — 
gozamos tranqüilamente os prazeres da vida, nos atolamos nos maus 
hábitos, prolongamos a corrente de nossos crimes, bem resolvidos 
— parece — a expiá-los em nossos anos de velhice.
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Quelle illusion! quel aveuglement déplorable! Enfants des hommes, 
jusques a quand serons-nous le jouet de 1’erreur et du mensonge! ne 
comprendrons-nous jamais qu’en différant ainsi notre conversion de jour 
en jour nous la rendons plus difficile, plus invraisemblable et moralement 
impossible! Et pourquoi? parce qu’il est bien probable que nous ne 
parviendrons jamais à cet âge mur, à cette heureuse vieillesse que nous 
aimons a regarder comme le terme de nos désordres et 1’époque fixe de 
notre retour ver Dieu. Et quand nous serions assurés d’y arriver, il est 
moralement certain que nous n’en profiterons pas pour nous convertir et 
que, jeunes ou vieux, la mort nous surprendra avec des velléités de 
projets de conversion acquis dans 1’esprit et le péché dans le coeur. Voila 
le triste sort que semblent nous présager nos retardements et nos delais.

La raison et 1’expérience sont ici d’accord avec la foi. Elles se 
réunissent toutes les trois pour nous dire, chacune en sa manière, que 
notre conversion, que notre salut dépend du moment présent, puisque le 
passé n’est déjà plus en notre disposition et que 1’avenir n’y sera peut- 
être jamais.

Et d’abord si nous consultons la raison, elle nous dit que nous 
n’avons ici-bas qu’une existance précaire et incertaine, qu’il n’y a pas un 
seul instant qui ne puisse être le dernier de notre vie, pas un ou nous 
devrions nous dire à nous-mêmes ce que David disoit à son cher 
Jonathan: Hélas! il n’y a entre la mort et moi que le soufflé qui m’anime 
encore et qui peut s’éteindre à tous les moments: Uno tantum gradu, ego 
et mors dividimur [1 Sam.20,3]

Semblables a ces criminels qui attendent en tremblans 1’exécution 
de leur sentence et ne se tiennent assurés que du court espace de temps 
qu’il faut pour passer de la prison au lieu de leur súplice, nous sommes 
tous des victimes dévouées a la mort. Nous devrions craindre a chaque 
pas d’aller heurter contre la pierre du tombeau; tous les jours il s’ouvre 
devant nous; nous en voyons tomber mille a notre droite et dix mille à 
notre gaúche et nous n’en sommes pas plus alarmés que si nous avions 
fait un pacte avec la mort et que nous n’eussions rien a craindre de ses 
surprises. Et remarquez, mes frères, que nous ne vivons dans cette 
funeste sécurité que l’orsqu’il s’agit de notre salut. Car du reste, 
1’incertitude de la vie est si profondement gravée dans notre esprit 
qu’elle entre dans tous nos projets et règle toutes nos démarches dans 
1’ordre social. Nos converitions, nos contrats sont pleins de sagesse et de 
précautions contre les surprises de la mort. Comment concilier ici cette 
conduite avec la lumière de la raison et du bon sens! Nous aurions 
honte, nous rougirions, vous et moi, M.F., de raisonner et d’agir de la 
sorte dans nos affaires temporelles. Nos conventions et nos contrats sont 
pleins de sagesse et de précautions contre les surprises de la mort: on ne
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Que ilusão! que cegueira deplorável! Filhos dos homems, até 
quando seremos o joguete do erro e da mentira! Será que jamais 
entenderemos que diferindo assim nossa conversão dia a dia, a tornamos 
mais difícil, bem pouco provável e moralmente impossível?! E por quê? 
Porque é muito provável que jamais atingiremos essa idade madura, essa 
velhice feliz que gostamos de contemplar como o termo de nossas 
desordens e a época fixa de nosso retorno a Deus. E quando estivermos 
seguros de lá chegar, é moralmente certo que não aproveitaremos disso 
para nos converter e que, jovens ou velhos, a morte nos surpreenderá 
com veleidades de projetos de conversão no espírito e o pecado no 
coração. Eis a triste sorte que nossas demoras e esperas parecem nos 
predizer.

Aqui a razão e a experiência concordam com a fé. Todas as três se 
reúnem para nos dizer, cada qual de seu modo, que nossa conversão, que 
nossa salvação depende do momento presente, já que o passado não está 
mais à nossa disposição e o futuro talvez nunca esteja.

E, antes de tudo, se consultarmos a razão, ela nos dirá que aqui 
embaixo só temos uma existência precária e incerta, que não há um só 
instante que não possa ser o último de nossa vida, um só em que não 
devamos dizer a nós mesmos o que Davi dizia a seu caro Jonatas: “Ai! 
entre mim e a morte existe apenas o sopro que ainda me anima e que 
pode se apagar a cada momento”: Uno tantum gradu, ego et mors 
dividimur (1 Sm 20,3).

Semelhantes a esses criminosos que aguardam trementes a execução 
de sua sentença e só têm assegurado o curto espaço de tempo necessário 
para passar da prisão ao lugar do seu suplício, nós somos todos vítimas 
destinadas à morte. Deveriamos temer, a cada passo, de bater contra a 
pedra do túmulo; todos os dias ele se abre diante de nós; vemos tombar 
mil à nossa direita e dez mil à nossa esquerda e, como se tivéssemos feito 
um pacto com a morte, não mais nos alarmamos e nem tememos as suas 
surpresas. E notem, meus irmãos, que nós vivemos nessa funesta 
segurança apenas quando se trata de nossa salvação. Porque, de resto, a 
incerteza da vida está tão profundamente gravada em nosso espírito, que 
ela entra em todos os nossos projetos e regula todas as nossas diligências 
na ordem social. Nossos convênios, nossos contratos estão cheios de 
sabedoria e de precauções contra as surpresas da morte. Como conciliar 
aqui essa conduta com a luz da razão e do bom senso! Teríamos 
vergonha, coraríamos, meus irmãos, vocês e eu, de raciocinar e de agir 
dessa maneira em nossos negócios temporais. Nossos convênios e 
contratos estão cheios de sabedoria e de precauções contra as surpresas 
da morte: não se sabe o que pode acontecer, a gente pode morrer, é bom 
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sait ce qui peut arriver, on peut mourir, il est bon de tout prévoir et de 
ne laisser rien au hazard des événements humains. Ha! quoi donc, M.F., 
Ia mort est-elle moins incertaine quand il s’agit de notre salut éternel que 
quand, que lorsqu’il s’agit d’un vil intérêt, d’un intérêt d’un moment? 
Mais vous 1’aviez dit, ô mon Dieu, il faut que votre oracle s’acompli[sse]: 
Les enfants du siècle sont plus prudents que les enfants de lumière: Filii 
hujus seculi prudentiores sunt filiis tuis. [Lc.16,8]. Nous portons en nous 
la preuve de cette vérité. Quelle crainte, quelles alarmes à la vue du 
moindre danger qui menace notre fortune, notre vie, notre santé...! A la 
plus légère indisposition, aux Índices d’une maladie qui peut avoir des 
suites funestes nous épuisons toutes les resources de l’art. Rien ne coute 
a notre sensualité: régime pénible et dégoutant, remèdes violent, 
opérations dangereuses, dépenses excessives, rien n’est épargné, tout est 
sacrifié pour arreter, ou plutot pour retarder de quelque jours, de 
quelqu’heures peut-être, la chute inévitable de cette maison de boue qui 
s’écroule de toutes parts, malgré les précautions que nous prenons pour 
la conserver. N’est-ce pas aussi, mes f. ce que nous faisons tous les jours 
pour la conservation d’un corps périssable et caduc (destiné a rentrer) 
dans la poussicre d’oii il a été tiré? Que £aisons-nous pour notre âme 
immortelle, comme pour la main qui l’a formée? rien, pas le moindre 
sacrifice, pas la moindre violence. A voir notre lacheté et notre 
indifférence pour les biens éternels, ne diroit on pas que nous avons 
renoncé à 1’espérance du ciei et que, comme les brutes, nous n’avons 
rien a attendre au-delà du tombeau.

Has! Chrétiens, fermerons nous toujours les yeux à la lumière? Ne 
comprendronms nous jamais le danger évident au quel (nous) nous 
exposons notre salut en différant de jour en jour de travailler a la réforme 
de nos moeurs? (Contéron) Compterons nous toujours sur un avenir 
incertain qui n’est pas en notre disposition et qui n’y sera peut-être jamais? 
Pouvons nous ignorer, dit Tertulien, qu’il n’y a point de lendemain pour 
un chrétien?: Christiano crastinum non est. Si nous refusons de nous 
convertir aujourd’hui que la grâce nous presse, qui peut nous garantir que 
nous le pourrons demain. Mais, dites vous, nous sommes jeunes, il faut 
que la jeuncsse se passe dans le divertissemcnt et les plaisirs, et lorsque le 
retour de l’âge ou 1’importune vieillesse viendra nous rapeler malgré nous 
a des reflexions plus sérieuses, nous nous convertirons.

Voila 1’évangile du siecl, la morale des libertins, les maximes 
corrompues qu’on ne rougit pas de dcbiter dans le monde et qui, comme 
un poison subtile, circule dans tous les coeurs. Maximes aussi fausses 
dans leurs príncipes que funestes dans leurs effets puisqu’elles ouvrent la 
porte à tous les vices et canonisent tous les excès et tous les 
débordements du premier âge
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prever tudo e nada deixar ao acaso dos acontecimentos humanos. Ah!, 
então, meus irmãos, a morte será menos incerta quando se trata de nossa 
eterna salvação do que quando se trata de vil interesse, do interesse de 
um momento? Entretanto vós o dissestes, meu Deus, é preciso que vosso 
oráculo se cumpra: Os filhos deste mundo são mais prudentes que os 
filhos da luz: Filii hujus seculi prudentiores sunt filiis tuis (Lc 16,8). 
Carregamos em nós a prova dessa verdade. Que temor, que sustos à vista 
do menor perigo que ameace nossa fortuna, nossa vida, nossa saúde...! A 
mais leve indisposição, diante dos indícios de uma doença que possa ter 
conseqüências funestas, esgotamos todos os recursos da ciência. Nada 
custa à nossa sensualidade: regime penoso e repugnante, remédios 
violentos, operações perigosas, despesas excessivas, nada se poupa, tudo 
se sacrifica para deter, ou melhor para retardar de alguns dias, talvez de 
algumas horas, a queda inevitável dessa casa de barro que desmorona de 
todos os lados, malgrado as precauções que tomamos para conservá-la. 
Não é também assim que fazemos, meus irmãos, todos os dias para a 
conservação de um corpo perecível e caduco, destinado a retornar ao pó 
de onde foi tirado? Que fazemos para nossa alma imortal, como para a 
mão que a formou?

Nada, nem o menor sacrifício, nem a menor violência. Quem vir 
nossa falta de coragem e nossa indiferença para com os bens eternos, não 
dirá que renunciamos à esperança do céu e que, como os brutos, nada 
temos a esperar no além-túmulo? Ah! cristãos, fecharemos sempre os 
olhos à luz? Não compreenderemos nunca o perigo evidente a que 
expomos nossa salvação ao adiar dia por dia o trabalho da reforma de 
nossos costumes? Contaremos sempre com um futuro incerto que não 
está à nossa disposição e talvez nunca o esteja? Poderemos ignorar, diz 
Tertuliano, que não existe amanhã para o cristão? Christiano crastinum 
non est. Se recusamos converter-nos hoje, que a graça nos insta, quem 
pode garantir-nos que o poderemos amanhã? Mas — dizem vocês — 
somos jovens, é preciso passar a juventude no divertimento e nos 
prazeres e quando vier a idade em que a vida humana começa a declinar 
ou, contra a nossa vontade, a importuna velhice nos chamar a reflexões 
mais sérias, nós nos converteremos.

Eis o evangelho do mundo, a moral dos libertinos, as máximas 
corrompidas que desavergonhadamente se espalham pelo mundo e que, 
qual veneno sutil, circula em todos os corações. Máximas tão falsas nos 
seus princípios como funestas nos seus efeitos, pois abrem a porta a 
todos os vícios e canonizam todos os excessos e todos os desregramentos 
da primeira idade.
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Qu’il me soit permis ici d’interpeller les partisans insensés de cette 
morale et de leur demander si ce Dieu qui les a créés pour leur bonheur 
et pour sa gloire n’est pas le Dieu de tous les temps et de tous les âges, si 
tous les jours de leur vie ne lui appartiennent pas également et s’il leur a 
laissé quelques années pour les prostituer au monde, aux plaisirs et aux 
passions. N’est-il pas au contraire, leur dirai-je avec Moyse, le Dieu 
jaloux des prémices de votre coeur et sentiments purs et innocents de 
votre première jeunesse? Pourquoi voulez-vous lui ravir la floeur de vos 
années pour la consacrer au démon et a ses oeuvres? La vie est-elle donc 
trop longue pour être employée toute entière a glorifíer le Seigneur qui 
nous l’a donnée? Ha! le premier âge est-il donc trop précieux pour être 
consacré a mériter le ciei? Vous ne donnez donc au Dieu des vertus que 
les restes impurs, le rebus du monde et de vos infames passions?

Vous ne voulez donc sortir de la voie de vos iniquités et revenir à 
Dieu qu’après que vous serez longtemps vautrés dans la fa(n)ge de toups 
les vices? C’est là le voeux de votre coeur. Mais sur quels fondements, je 
vous prie, osez vous vous promettre une si longue vie, de si nombreuses 
années? Tenez vous donc dans vos mains le fil de vos jours? Etes vous 
1’arbitre suprême de votre destinée? N’est-ce pas Dieu qui a marqué la 
durée de votre existance et posé la borne fatale, qui vous dit comme le 
prophète aux flots de la mer: Tu viendras jusque là et là tu briseras 
1’orgueil de tes vains projets et de tes chimériques espérances: Hunc usque 
venies. N’est-ce pas lui qui nous conserve la vie, qui peut la termimner à 
chaque instant(?) Monstre d’ingratitude, osez vous bien vous flater qu’il 
vous conservera précieusement des jours, des années que vous destinez 
d’avance uniquement a 1’outrager? Croyez-vous donc qu’il doive 
multiplier vos jours a proportion des crimes et vos années a proportion de 
vos égarements(?) Insensé, vous refusez de vous convertir aujourd’hui et 
demain peut-être nous pleurerons votre mort. Vous ne voulez pleurez vos 
iniquités que dans quelques semaines, dans quelques années; dans 
quelques jours, peut-être demain, nous pleurerons votre mort éternelle et 
votre sépulture au fond des enfers. Y pensez-vous, âmes présomptueuses, 
vous qui, du sein de la jeunesse, comme d’un port assuré, aimez a porter 
un regard de complaisance dans 1’avenir et croyant voir s’ouvrir devant 
vous une vaste et brillante carrière, vous endormez au bruit que font les 
chaines de votre mortalité et oubliez que l’on peut mourir a tout ages, 
même au printemps de la vie.

Vous êtes jeunes, mes £., je le veux, mais fussiez vous cent fois plus 
jeunes encore, vous feriez toujours assez vieux pour mourir. La mort est 
aveugle, elle ne sait point choisir ses victimes, elle frappe indistinctement 
et 1’enfant (et le vieil) qui ne vient que de naitre et le vieillard (qui)
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Seja-me permitido aqui interpelar os insensatos partidários dessa 
moral e perguntar-lhes se aquele Deus que os criou para a felicidade 
deles e para a glória de Deus não é o mesmo de todos os tempos e de 
todas as idades? se todos os dias da vida não pertencem igualmente a 
Ele? se lhes deixou alguns anos para que os prostituíssem no mundo, nos 
prazeres e nas paixões? Não é Ele, pelo contrário — dir-lhes-ei com 
Moisés — o Deus cioso das primícias de seu coração e dos sentimentos 
puros e inocentes de sua primeira juventude? Por que querem arrebatar- 
lhe a flor de seus anos para a consagrá-la ao demônio e às suas obras? 
Então, a vida é longa demais para ser empregada inteiramente a 
glorificar o Senhor que no-la deu? Ah! será então a primeira idade 
preciosa demais para ser consagrada a merecer o céu? Portanto, vocês 
dão ao Deus das virtudes apenas os restos impuros, o refugo do mundo e 
de suas infames paixões?

Então vocês querem sair do caminho de suas iniqüidades e voltar a 
Deus somente quando atolados no barro de todos os vícios? E esse o 
desejo de seu coração. Mas — pergunto-lhes — sobre que fundamentos 
ousam prometer-se uma vida tão longa, tão numerosos anos? Vocês têm 
nas mãos o fio de sua vida? São vocês o árbitro supremo de seu destino? 
Não foi Deus quem lhes marcou a duração da existência e lhe pôs um 
limite fatal, quem lhes diz como o profeta às ondas do mar: Irás até lá e 
lá quebrarás o orgulho de teus projetos vãos e de tuas quiméricas 
esperanças: Hunc usque venies. Não é Ele quem nos conserva a vida, que 
pode terminá-la a cada instante?

Monstro de ingratidão, tu ousas te vangloriar de que ele te 
conservará preciosamente por dias e anos que, de antemão, tu destinas 
unicamente a ultrajá-lo? Crês então que ele deva multiplicar teus dias na 
proporção dos teus crimes, e teus anos na proporção de teus 
desregramentos? Insensato, recusas a conversão hoje, e amanhã talvez 
choremos tua morte. Só queres chorar tuas iniqüidades daqui a algumas 
semanas, daqui a alguns anos; dentro de alguns dias, talvez amanhã, 
choraremos tua morte eterna e tua sepultura no fundo dos infernos.

Pensam nisso vocês, almas presunçosas, que, do seio da juventude, 
como de um porto seguro, gostam de olhar complacentemente o futuro 
e, acreditando ver se abrir diante de vocês uma grande e brilhante 
carreira, adormecem ao ruído das cadeias de sua mortalidade e esquecem 
que se pode morrer em todas as idades, até na primavera da vida?

Vejo que vocês são jovens, meus irmãos, mas fossem cem vezes mais 
jovens ainda, seriam sempre bastante velhos para morrer. A morte é cega, 
não sabe escolher as vítimas, mata indistintamente a criança que acaba 
de nascer e o ancião decrépito, curvado sob o peso dos anos; ela não se 
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décrépit, courbé sous le poids des années, elle ne sassugeti point a suivre 
le cours de la nature, elle nattend pas toujours que nos corps, consume 
par le temps tombent d’eux mêmes en poussière. Hélas l’astre qui préside 
à nôtre naissance est temoin de notre mort avant qu’il termine sa course.

Vous êtes jeunes, mais est-il bien certain que vous deviendrez vieux et 
que vous aurez le temps de vous convertir dans un âge plus avancé(?) Dieu 
seul peut vous répondre. S’est-il fait votre caution? Ne vous menaçe-t-il 
pas du contraire? Ignorez-vous que la jeunesse est précisément 1’époque la 
plus remarquable par ses errements (remarquable) extraordinaires, par les 
accidents imprévus qui vous enlèvent la vie? Lardeur du tempérament, 
l’excès des passions, ces emportements de la colère, tout dans cet âge 
entier que n’est-il pas fait pour hater le pas de la mort et concourir a 
étendre ses ravages?

Aussi, mes f., si nous descendions dans ces demeures souterraines, 
dépositaires des ossements des morts. Pour un vieillard, que de jeunes 
personne n’y apercevrions nous pas? Pour un père de famille, que 
d’enfants autour de lui?

Imprudente jeunesse qui, vous croyant inaccessible aux coups de la 
mort, remettez d’un jour à l’autre 1’oeuvre de votre conversion, 
souvenez-vous que cette santé florissante sur laquelle vous comptez si 
Fort, n’est qu’une f(l)amme toujours prête a s’éteindre, un ressort délicai 
que le moindre frolement peut arrêter, une heureuse conformatior 
d’organes que le choc le plus léger peut déranger sans ressource.

Non, mes f., le tempérament le plus fort, la complection la plus 
robuste ne furent jamais un rempart contre les coups de la mour(?) ni 
des titres pour prétendre à une longue vie. Ha! si vous en doutiez 
encore, si vous netes pas plainement convaincu de cette vérité, 
j’ouvrirois (aujourd’hui devant vous) le grand livre de 1’expérience et je 
vous dirois des calculateurs curieux et attentifs ont observé de nos jours 
que sur dix mille personnes qui viennent au monde à la même époque, 
plus de six mille payent le tribut à la mort avant d’avoir atteint l’âge de 
vingt et un ans, plus de huit mille disparaissent de la terre des vivants 
avant l’âge de quarante ans, et après soixante ans, il en reste a peine cent, 
c’est à dire un sur vingt.

Tel est mes £. le resultat de 1’espérience et le fruit des observations 
les plus exacts sur la probabilité de la vie humaine, c’est a dire, encore 
une fois, que de quarante enfans qui naissent le même jour, il s’en 
trouvent a peine quinze qui parviennent a I’âge de vingt et un ans, six 
qui parviennent a quarante cinq ans et deux qui au plus voyent la 
soixantième année de leur âge et pas un sur ce petit nombre qui pousse 
sa carrière jusqu’à soixante dix ans. Et remarquez, mes frères, que ce ne 
sont pas là de pieuses exagérations, des conjectures hazardées pour
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sujeita a seguir o curso da natureza, nem sempre espera que nossos 
corpos, consumidos pelo tempo, caiam por si mesmos em pó. Ai! o astro 
que preside ao nosso nascimento é testemunha de nossa morte antes que 
ele termine seu curso.

Vocês são jovens, mas terão realmente certeza de que ficarão velhos 
e terão tempo de se converter numa idade mais avançada? Só Deus lhes 
pode responder. Fez-se Ele sua garantia? Não os ameaça do contrário? 
Ignoram vocês que a juventude é precisamente a época mais notável por 
seus extraordinários erros de conduta, pelos acidentes imprevistos que 
arrebatam a vida? O ardor do temperamento, a violência das paixões, os 
arrebatamentos da cólera, tudo nessa idade toda não existe para apressar 
o passo da morte e concorrer a estender suas devastações?

Também, meus irmãos, se descermos a essas moradas subterrâneas, 
depositárias das ossadas dos mortos, para cada ancião, quantas pessoas 
jovens não veremos? Para cada pai de família, quantas crianças ao seu 
redor?

Imprudente juventude que, imaginando-sc imune dos golpes da 
morte, difere de um dia a outro sua conversão, lembre-se que essa saúde 
florescente sobre a qual você tanto conta é apenas uma chama sempre 
suscetível de se apagar, mola delicada que o menor toque pode parar, 
feliz conformação de órgãos que o mais leve choque pode perturbar 
irremediavelmente.

Não, meus irmãos, o temperamento mais forte, a compleição mais 
robusta nunca foram defesa contra os golpes da morte, nem títulos para 
pretender longa vida. Ah! se ainda duvidam, se ainda não estão 
plenamente convencidos dessa verdade, abrirei hoje diante de vocês o 
grande livro da experiência e lhes direi que calculadores curiosos e 
atentos observaram em nossos dias que sobre dez mil pessoas que 
nascem na mesma época, mais de seis mil pagam o tributo à morte antes 
de atingir a idade de vinte e um anos; mais de oito mil desaparecem da 
terra dos vivos antes da idade de quarenta anos; e, depois dos sessenta 
anos, sobram apenas cem, isto é, um sobre vinte.

Tal é, meus irmãos, o resultado da experiência e o fruto das 
observações mais exatas sobre a probabilidade da vida humana. Quer 
dizer, ainda uma vez, que de quarenta crianças que nascem no mesmo 
dia, encontramos apenas quinze que chegam à idade de vinte e um anos; 
seis que atingem quarenta e cinco anos; duas que, quando muito, verão o 
sexagésimo ano de sua idade; e nem sequer uma, sobre esse pequeno 
número, que atinja setenta anos de vida.

E observem, meus irmãos, que isso aí não são piedosos exageros, 
conjecturas fortuitas para assustar almas fracas, são fatos evidentes, 
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efrayer des âmes foibles, ce sont des faits évidents, prouvés par 
1’experience de tous les siecles et vérifiés de nos jours par un des plus 
sages observateurs des loix de la nature dont le temoignage (ne sauroit) 
ne sauroit vous être suspect.

Jeunes gens qui m’écoutez,. auserez vous vous flater que vous serez 
du très petit nombre de ceux qui a traver de mille dangers échappent 
comme par miracle a la faux de la mort et parviennent ainsi a un âge mur 
ou a une heureuse vieillesse? Pour une voix discordante qui vous appelle 
a l’âge de quarante ans, il y en a sept qui se réunissent pour vous crier 
que c’est une illusion, que vous n’y parviendrez pas. D’ou je conclus, 
mes f., que sur vingt il y en aura infailliblement vingt qui n’auront pas le 
temps de se convertir et qui mourront en réprouvés. Ha! vous 
trembleriez avec raison pour votre Fortune si elle était exposée a un 
danger si évident et vous ne tremblez pas sur le salut de votre âme 
rachetée par le sang de Jésus Christ.

Vous vous reposez tranquillement du soin de votre éternité sur un 
hazard d’un peut-être et sur 1’incertitude d’un avenir que Dieu ne vous a 
point promis, qu’il ne doit a personne et qu’il refuse tous les jours a une 
infinité de pécheurs aussi coupables que vous. Et en effet, mes frères, 
combien de jeunes gens de nos parens, de nos amis, de nos voisins ou de 
nos proches a qui la vigueur, la force de l’âge sembloit promettre une 
longue suite d’années lorsque tout a coup nous les avons vu frappés 
comme par une main invisible, tomber a nos côtés et descendre dans la 
nuit du tombeau en s’écriant avec cet infortuné roi de Juda: In dimidio 
dierum meorum vadam adportas inferi ... [Is. 38,10], Nous avons a peine 
connu le monde et déjà il faut le quitter; nous n’avons rien que quelques 
jours et déjà nous toucbons à la fin de notre carrière; nous avions formé 
des projets de conversion pour 1’avenir et il n’y a pas d’avenir pour nous; 
nous nous étions flattés comme tant d’autres de pouvoir réparer les 
égarements de nos jeunes ans par la régularité de 1’âge mur et les vertus 
de la vieillesse, et la mort impitoyablement nous enlève a la fleur de nos 
ans, au milieux de nos plus beaux jours: In mtdio dierum meorum. Le 
temps fuit devant nous, 1’éternité avance, déjà ses abyme immances 
s’ouvrent sous nos pas; nous allons y entrer avec le désir stérile de 
conversion et le regret éternel de ne l’avoir pas fait.

Pécheurs, serions nous insensibles a tant d’exemples si frappants 
dont nous sommes chaque jour les tristes témoins. Ha! si les fatales 
leçons de 1’expérience et la voix de la raison ne sont pas capables de 
nous tirer de notre assoupissement létargyque, nous nous réveillerons 
peut-être au bruit de cette voix qui renverse les cèdres du Liban et fait 
sortir les morts du tombeau. Ecoutez, ce nest plus un homme, c’est 
Jésus C., la vérité même, que vous allez entendre. Veillez, nous dit cet 
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provados pela experiência de todos os séculos e verificados hoje em dia 
por um dos mais sábios observadores das leis da natureza cujo 
testemunho é insuspeito.

Jovens que me escutam, ousariam lisongear-se de que serão do 
pequeníssimo número dos que, através de mil perigos, escapam, como 
por milagre, da foice da morte e chegam assim à idade madura ou à 
velhice feliz? Contra uma voz discordante que os chama à idade de 
quarenta anos, existem sete que se reúnem para lhes gritar que é ilusão, 
que não chegarão lá.

Donde concluo, meus irmãos, que sobre vinte haverá infalivelmente 
vinte que não terão o tempo de se converter e que morrerão como 
reprovados. Ah! vocês tremeríam com razão por sua fortuna se estivesse 
exposta a um perigo tão evidente, e não tremem sobre a salvação de sua 
alma resgatada pelo sangue de Jesus Cristo.

Vocês descansam tranqüilamente, despreocupados de sua 
eternidade, sobre a casualidade de um “pode ser” e sobre a incerteza de 
um futuro que Deus não lhes prometeu, que não deve a ninguém e que 
recusa todos os dias a uma infinidade de pecadores tão culpados quanto 
vocês. Com efeito, meus irmãos, quantos jovens, parentes, amigos, 
vizinhos ou próximos a quem o vigor, a força da idade pareciam 
prometer longa série de anos, quando de repente os vimos atingidos 
como que por mão invisível, cair ao nosso lado e descer na noite do 
túmulo, gritando como aquele infortunado rei de Judá: In dimidio 
dierum meorum vadam as portas inferi... (Is 38,10). Apenas pudemos 
conhecer o mundo, e já temos de deixá-lo; temos apenas alguns dias, e já 
tocamos o fim de nossa carreira; formamos projetos de conversão para o 
futuro, e não há futuro para nós; nós nos gabamos, como tantos outros, 
de poder reparar os desregramentos de nossos anos de juventude 
mediante a regularidade da idade madura e as virtudes da velhice, e a 
morte, inexoravelmente, nos arrebata na flor dos anos, no meio de 
nossos mais belos dias: In midio dierum meorum. O tempo foge diante 
de nós, a eternidade avança, já seus imensos abismos se abrem sob 
nossos passos; aí entraremos com o desejo estéril de conversão e o pesar 
eterno de não tê-la realizado.

Pecadores, ficaremos insensíveis perante tantos e tão convincentes 
exemplos que, tristemente, testemunhamos cada dia? Ah! se as lições 
fatais da experiência e a voz da razão não são capazes de nos tirar da 
sonolência letárgica, pode ser que acordemos ao barulho dessa voz que 
derruba os cedros do Líbano e faz sair os mortos do túmulo.

Escutem, não é mais um homem, é Jesus Cristo, a própria verdade, 
que vão ouvir. Vigiem, nos diz esse amável Salvador, vigiem sem cessar, 
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aimable Sauveur, veillez sans cesse parce que vous ne savez pas quand 
viendra le Seigneur: Vigilate quia nescitis qua hora dominus vester 
venturus sit [Mt. 24,42]. Soyez donc toujours prêts, continue-t-il, parce 
que le Fils de l’homme viendra comme un voleur qui cache ses 
approches: Veniam ad te tamquam fur [Apoc. 3,3] et 1’Evangile remarque 
que les foudroyantes paroles s’adressent a tous, aux jeunes gens comme 
aux vieillards: Dicebat autem ad omnes. Presque a chaque page des 
divines écritures sont rapelées les mêmes menaces contre le pécheur 
imprudent qui diffère sa conversion.

Cherchez le Seigneur, dit Isaíe, (cherch) tandis qu’on peut le 
trouver: Quaerite Dominum dum inveniri potest [Is.55,6]; marchez tandis 
que vous avez la lumière, dit St Jean: Ambulate dum lucem habitis 
[Jn. 12,35]. Ici ce sont des vierges insensées qui ont le malheur de 
s’endormir un instant en attendant 1’arrivée de l’époux; il arrive au 
milieux de la nuit; à leur réveil elle courent se présenter a la salle du 
festin, mais c’est trop tard, la porte leur est impitoyablement fermée: 
Néscio vos [Mt.25,12]. Là, c’est un serviteur inutile qui est surpris à 
1’arrivée de son maítre et est précipité pieds et mains liés dans les 
ténèbres extérieures: Ejicite eum... [Mt.25,30]. Tout ce que nous lisons 
dans le texte sacré: scntences, figures, menaces, paraboles, tout est 
alarmant pour le pécheur qui diffère sa conversion, tout semblc lui dire, 
au nom de Dieu: Ne differas..., ne perdez pas un instant.

D’oú il suit que Dieu, pour punir la coupable indiférence de tant de 
pécheurs présomptueux qui diffèrent de se convertir, est dans le dessein 
formei de les surprendre et de les frapper de mort dans le moment ou ils 
y penseront le moins et qu’ainsi le seul et 1’unique moyen d’éviter cette 
surprise, c’est d’être toujours prêts et de nous mêttre dès aujourd’hui 
dans letat ou nous vondrions être trouvés a cette dernière heure, a ce 
moment décisif ou tout disparoit aux yeux d’un mortel. Sont cela vos 
dispositions, mes f.(?) Voudrions [nous] mourir au moment ou je parle? 
Non, sans doute, mais nous n’y pensons pas et au lieu d’être frappés, 
consternés de ces avertissements si précis, de ces menaces si claires et si 
souvent réitérées, nous les entendons avec une sécurité dérisoire et nous 
y répondons avec une indolence qui tient autant de 1’impiété que de du 
blasphême.

En effet, mes f., un Dieu, la vérité même, nous dit c(l)airement qu’il 
nous surprendra si nous ne revenons promptement à lui. Et nous, 
misérables néants, nous lui répondons avec assurence qu’il ne nous 
surprendra pas, II nous menace de punir notre audace et notre témérité 
par des coups subtiles et imprévus, et nous, plongés dans un sommeil 
honteux, nous osons défier sa sagesse de nous surpendrc impunément. 
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porque não sabem quando virá o Senhor: Vigilate quia nescitis qua hora 
dominus vester venturus sit (Mt 24, 42). Estejam, portanto, sempre 
prontos — continua ele — porque o Filho do homem virá como um 
ladrão que oculta sua vinda. Veniam ad te tamquam fur (Ap 3, 3), e o 
Evangelho nota que as fulminantes palavras se dirigem a todos, aos 
jovens como aos velhos: Dicebat autem ad omnes. Quase a cada página 
das Sagradas Escrituras são recordadas as mesmas ameaças contra o 
pecador imprudente que difere sua conversão.

Procurem o Senhor — diz Isaías — enquanto o podem encontrar: 
Quaerite Dominum dum inveniri potest (Is 55, 6); caminhem enquanto 
têm a luz, diz São João: Ambulate dum lucem habitis (Jo 12, 35). Aqui são 
as virgens loucas que têm a infelicidade de adormecer um instante 
esperando a chegada do esposo; ele chega no meio da noite; ao 
acordarem, correm a se apresentar na sala do festim, mas é tarde demais, 
a porta lhes é desapiedadamente fechada: Néscio vos (Mt 25, 12).

Lá é um servo inútil que é surpreso à chegada de seu patrão, e é 
lançado, de mãos e pés amarrados, nas trevas exteriores: Ejicite eum... 
(Mt 25,30).

Tudo quanto lemos no texto sagrado: sentenças, imagens, ameaças, 
parábolas, tudo é alarmante para o pecador que adia sua conversão, tudo 
parece lhe dizer, em nome de Deus: Ne differas..., não percas um instante.

De onde se conclui que Deus — para punir a indiferença culpável 
de tantos pecadores presunçosos que diferem sua conversão — tem o 
desígnio formal de surpreendê-los e fazê-los morrer no momento em que 
menos esperam, e que assim o único meio de evitar essa surpresa é estar 
sempre prontos e nos colocar, desde hoje, no estado em que quereriamos 
ser encontrados nessa derradeira hora, nesse momento decisivo em que 
tudo desaparece aos olhos de um mortal. São essas as suas disposições, 
meus irmãos?

Quereriamos morrer no momento em que falo? Não, sem dúvida, 
mas não pensamos nisso e, em lugar de estar atônitos, consternados 
dessas advertências tão precisas, dessas ameaças tão claras e muitas vezes 
reiteradas, as escutamos com uma segurança irrisória, e lhes 
respondemos com uma indolência que encerra ao mesmo tempo 
impiedade e blasfêmia.

Com efeito, meus irmãos, um Deus, a mesma verdade, nos diz 
claramente que nos surpreenderá, se não voltarmos prontamente a ele. E 
nós, miseráveis nadas, lhe respondemos com segurança que Ele não nos 
surpreenderá. Ameaça-nos de punir nossa audácia e nossa temeridade com 
golpes sutis e imprevistos, e nós, mergulhados num sono vergonhoso, 
ousamos desafiar sua sabedoria de nos surpreender impunemente.
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Un Dieu, la bonté même par essence, nous ouvre le trésor de ses 
miséricordes infinies, il nous presse d’y venir puiser le pardon de nos 
crimes, et nous répondons à ces tendres invitations que par de nouveaux 
outrages. Quel étrange raisonnement, dit Tertulien, Dieu est bon donc il 
faut être méchant; il sera assez bon pour nous pardonner, donc nous ne 
devons point craindre de pécher; il sera assez patient pour nous attendre 
dans nos coupables délices, donc il faut que nous soyons assez insolents 
pour continuer a 1’offenser.

Un chrétien, un homme, un démon même est-il capable d’un tel 
raisonnement? Et cepêndant, M.F., c’est le raisonnement, c’est le langage 
impie de tout homme qui renvoit d’un jour à 1’autre sa conversion. C’est 
le votre, pécheur obstine qui vous roidissez contre les salutaires 
impressions de la grâce qui vous poursuit. Ha! vous craignez, ce semble, 
que Dieu triomphe de 1’insensibilité de votre coeur malgré vous et dans 
le délire de vos passions alarmées vous ne rougissez pas de lui adresser 
votre sacrilège prière, ou plutot cet exécrable blasphême: Seigneur nous 
rendons hommage à votre souverain domaine sur toutes les créatures; 
vous avez sur nous des droits imprescriptibles. Vous servir et vous 
honorer est pour nous un devoir que vous avez imprimé dans nos âmes; 
nous sentons vivement la douce nécessité de nous donner a vous sans 
reserve; notre bonheur en dépend. Mais la violance de nos panchants 
(nous) s’y oppose; nous vous promettons bien sincèrement de vous 
aimer un jour, mais de grâce, permettez nous de vous háir et de vous 
mépriser encore pendant quelques années et de nous livrer à toute la 
perversité de notre coeur. Le monde, les plaisirs, la chair et le sang, voilà 
nos dieux. Tant qu’ils voudront de nous, il nous est impossible de nous 
attacher à vous, mais quand, à force de dégouts et de mépris le monde 
nous aura trainés aux pieds de vos autels, quand les ris de la vieillesse 
auront silloné notre front decrepit et que nous nous verrons a notre 
dernier soupir, alors nous vous prierons d’accepter ces restes impurs 
d’une vie souillée de crimes et d’agréer ce coeur, le rebut du monde et de 
la nature entière comme un présent digne de vous être offert.

Peut-on entendre sans frémir un tel langage? C’est néanmoins ce 
que ne cessent de vous dire, o mon Dieu, tous ceux qui renvoient leur 
conversion a la veille ou au au moment de la mort, sans penser qu’ils se 
font illusion et qu’il est moralement certain qu’ils ne se convertiront pas 
alors, qu’ils mourront dans leur péché: In peccato vestro moriemini. 
Hn.8,21]
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Um Deus, a própria bondade por essência, nos abre o tesouro de 
suas infinitas misericórdias, nos convida insistentemente para que aí 
busquemos o perdão de nossos crimes, e nós respondemos a esses ternos 
convites com novos ultrages. Que estranho raciocínio — diz Tertuliano — 
Deus é bom, então é preciso ser mau; ele será bastante bom para nos 
perdoar, então não devemos temer de pecar; ele será bastante paciente 
para nos esperar em nossas culpáveis delícias, então é preciso que 
sejamos bastante insolentes para continuar a ofendê-lo.

Um cristão, um homem, até um demônio será capaz de tal 
raciocínio? E no entanto, meus irmãos, é o raciocínio, é a linguagem 
ímpia de todo homem que difere, de um dia a outro, sua conversão. E o 
teu caso, pecador obstinado, inflexível às salutares impressões da graça 
que te perseguem. Ah! pareces temer que Deus triunfe da 
insensibilidade de teu coração, e contudo, no delírio de tuas paixões 
alarmadas, não te envergonhas de lhe dirigir sacrílega oração, ou melhor, 
esta execrável blasfêmia:

“Senhor, nós rendemos homenagem ao vosso soberano domínio 
sobre todas as criaturas; vós tendes sobre nós direitos incaducáveis. 
Servir-vos e honrar-vos é para nós dever que imprimistes em nossas 
almas; sentimos vivamente a doce necessidade de nos doar a vós sem 
reserva; nossa felicidade depende disso. Mas a violência de nossas 
inclinações se opõe a isso; nós vos prometemos bem sinceramente amar- 
vos um dia, mas, por favor, permiti que vos odiemos e desprezemos 
ainda durante alguns anos e nos entreguemos a toda perversidade de 
nosso coração. O mundo, os prazeres, a carne c o sangue, eis nossos 
deuses. Enquanto nos quiserem, será impossível ligar-nos a vós, mas 
quando, à força de desgostos e desprezos, o mundo nos tiver arrastado 
aos pés de vossos altares, quando as rugas da velhice tiverem sulcado 
nossa fronte decrépita e que nos virmos em nosso último suspiro, então 
nós vos pediremos de aceitar esses restos impuros de uma vida 
manchada de crimes e de bem receber esse coração, a escória do mundo 
e da natureza inteira, como presente digno de vos ser oferecido”.

Podemos ouvir, sem estremecer, uma tal linguagem? Entretanto, é o 
que não cessam de vos dizer, ó meu Deus, todos quantos adiam sua 
conversão para a véspera ou para o momento da morte, sem pensar que 
se iludem e que é moralmente certo que não se converterão então, que 
morrerão no seu pecado: In peccato vestro moriemini (Jo 8, 21).
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Quand je vous accorderois, mes frères, ce qui n’est rien moins que 
certain, que vos années se succèderont, qu’aucun accident funeste ne 
viendra les interrompre et que poussant votre carrière au gré de vos 
(pass) désirs et comme au dela de vos espérances, vous retracerez parmi 
nous la longue vie des patriarches, est-il bien sur au moins que vous vous 
convertirez dans votre vieillesse? Vous le dites, vous le croyez peut être, 
mais ne vous y trompez, c’est un prétexte, une illusion qu’il faut dissiper 
et dont la raison, 1’expérience et la foi feront ici une justice exemplaire.

Une reflexion que je vous prie de ne pas perdre de vue, mes f., c’est 
qu’on parvient à la vieillesse d’une manière si insensible qu’on l’on s’y 
trouve ordinairement sans y avoir pensé. Les semaines, les mois se 
succèdent, les années s’accumulent sur nos têtes sans nous avertir et la 
mesure de nos jours est comblée qu’on croit a peine avoir commencé a 
vivre. L’âge qui termine l’âge mur et oú commence la vieillesse n’est pas 
distinctement marque. Chacun se fait là-dessus les plus grossières 
illusions. Un jeune homme compte sur sa jeunesse, un homme plus 
avancé sur la vigueur de l’âge et un vieillard sur la force de son 
tempérament. Chacun croit avoir des raisons pour vivre et des ressources 
contre la mort que les autres n’ont pas et puis que dans l’âge de la 
décrépitude on aime a se reposer avec assurance sur quelques exemples 
fameux d’une longue et heureuse vieillesse, sans faire attention à la 
multitude innombrable de ceux qui ont payé bien avant le tribut à la 
mort. On a déjà un pied dans la fosse et on se livre encore à 1’espérance 
de vivre, tant elle est naturelle, et tous ceux qui nous environnent: 
parens, amis et tous se font un devoir dentretenir en nous cette douce et 
funeste illusion. Les vieillards eux-mêmes, par un rafinement d’hypo- 
crisie faignent souvent de parler avec persuasion de la brièveté des jours 
qui leur restent a passer sur la terre et du terme prochain de leur vie, afin 
que les autres se hatent de les rassurer sur des crainte qu’ils n’ont pas de 
leur état. Et ainsi tout concourt a nous séduire et a éloigner le moment 
de notre conversion a laquelle nous ne voulons travailler que dans 
l’extrême vieillesse.

Mais je veux bien que vous ne soyez pas du nombre de ceux qui se 
font illusion sur ce point et que lorsque le poids des années aura courbé 
vos corps vers la terre, vous compreniez enfin qu’il est temps de sortir du 
vice et de consacrer a Dieu un reste de vie qui vous échape. Le ferez 
vous, mes frères, vous que la difficulté de votre conversion effraye 
maintenant. Aurez vous le courage de 1’entreprendre dans la vieillesse, 
c’est a dire dans l’âge des infirmités et des douleurs, dans l’âge ou après 
un siecle d’années revolues l’on (p)arvient presque toujours a cet état
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2.° Ponto

Quando eu lhes conceder, meus irmãos — o que está longe de ser 
verdade — que seus anos se sucederão, que nenhum acidente funesto os 
interromperá e que, levando a existência à medida de seus desejos e para 
além de suas esperanças, vocês recordarão entre nós a longa vida dos 
patriarcas, será bem certo, ao menos, que se converterão na sua velhice? 
Vocês o dizem, talvez vocês o acreditem, mas não se enganem, é um 
pretexto, uma ilusão que cumpre dissipar, e isso será julgado de maneira 
exemplar pela razão, pela experiência e pela fé.

Uma reflexão que lhes peço de não perder de vista, meus irmãos, é 
que se chega à velhice de maneira tão insensível, que lá nos encontramos 
ordinariamente sem o pensarmos. As semanas, os meses se sucedem, os 
anos se acumulam sobre nossas cabeças sem nos darmos conta e a 
medida de nossos dias está repleta quando acreditamos ter apenas 
começado a viver. O ponto em que termina a idade madura e onde 
começa a velhice não está claramente marcado.

Cada um se faz, sobre isso, as mais grosseiras ilusões. Um moço 
conta com sua juventude; um homem mais avançado, com o vigor da 
idade; e um ancião, com sua forte constituição física. Cada qual crê 
possuir razões para viver e recursos contra a morte que os outros não 
têm, e depois, na idade da decrepitude, a gente gosta de descansar com 
segurança sobre alguns exemplos famosos de longa e feliz velhice, sem 
prestar atenção à inumerável multidão dos que pagaram bem antes o 
tributo à morte. Já se está com um pé na cova e a gente ainda alimenta a 
esperança de viver, tão natural ela é, e todos os que nos cercam: parentes 
e amigos, todos acham que devem manter em nós essa doce e funesta 
ilusão.

Os próprios anciãos, com refinada hipocrisia, fingem muitas vezes 
falar com persuasão da brevidade dos dias que lhes restam sobre a terra e 
do fim próximo de sua vida, a fim de que os outros se apressem a 
tranqüilizá-los acerca dos temores que não têm de seu estado. E assim 
tudo concorre a nos seduzir e a afastar o momento de nossa conversão 
para a qual só queremos trabalhar na extrema velhice.

Mas eu quero realmente que não sejam do número dos que se 
iludem sobre esse ponto e que, quando o peso dos anos curvar seus 
corpos para a terra, compreendam finalmente que é tempo de sair do 
vício e de consagrar a Deus um resto de vida que lhes escapa.

Será que o conseguirão, meus irmãos, vocês cuja dificuldade de 
conversão agora espanta? Terão a coragem de empreendê-la na velhice, 
isto é, na idade das enfermidades e das dores, na idade em que, após um 
século transcorrido, chega-se quase sempre a esse estado de infância de 
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d’enfance d’ou l’on a tant de peine de sortir. A quelle dure extrémité 
vous voila réduit, chrétiens auditeurs! C’est votre frêle vieillesse, c’est 
1’âge de la caducité que vous chargez d’un fardeaux accablant que vous 
avez pas eu le courage de remuer du bout du doigt durant tout le cour 
de votre vie. C’est lorsque vous ne serez plus capable de rien que vous 
croyez pouvoir réussir dans l’affaire la plus importante et la plus difficile, 
dans une affaire d’ou dépend votre bonheur ou votre malheur éternel. 
C’est lorsque vous ne penserez que comme l’on parle en dormant que 
vous croyez pouvoir faire ces reflexions profondes, ces discussions 
sérieuses que suppose et qu’exige necessairement votre conversion. C’est 
a un corps usé par les ravages du temps, par les excès des passions, c’est 
a dire a des membres affoiblis par la debauche, exténués par la 
décrépitude que vous laisserez le soin d’expier par la penitence ces 
egarements de votre jeunesse?.

Ah! je vous en conjure par vos intérêts les plus chers, n’affligez pas 
ainsi vos dernières années; épargnez a votre vieillesse les regrets les plus 
cuisants et les pensées les plus desesperantes. Car, mes f., ne vous y 
trompez pas, pour changer de vie, pour sortir de 1’affreux exclavage de 
vos passions et rompre des chaines pesantes quon porte depuis plus du 
demi-siecle, il faut un grand courage, une grande force d’âme, il faut un 
coeur ardant, sensible et genereux, il faut être susceptible de ce 
entousiasme qui fait tout entreprendre et tout surmonter. Pour [vaincre] 
le mal, il faut, pour ariver au but quon se propose, or je vous le 
demande, M.F., ces qualités precieuses qui sont 1’apanage ordinaire de la 
jeunesse, ardente a s’enflamer pour le bien comme pour le mal. Les 
trouve-ton reunies dans une âme qui a vieilli dans le crime, dans un 
coeur flétri, gâté par le vice pendant une longue vie? Le zele, le le 
courage, 1’ardeur s’allient-ils bien avec les glacês de la vieillesse qui 
paralyse toutes les facultés de l’âme et la plonge dans une seconde 
enfance plus triste et plus accablante que la première.

Quelle folie, grand Dieu! quelle extravagance d’attendre la victoire 
de nos passions du temps qui les fortifie et de l’âge qui nous affoiblit. 
Quelle folie de fortifier un ennemi qu’on peut vaincre, de lui laisser 
prendre un peu plus d’emprise, gagner un peu plus de terrain pour avoir 
ensuite plus de combats a livrer, plus de victoires a remporter. Ah! 
depuis quand, mes f.,les maux les plus invétérés sont-ils plus facile a 
guérir? Tous les jours n’éprouve-t-on pas au contraire que les maladies 
qui dans un autre âge cederoient facillement a la face des (passions) 
remèdes, sont incurables dans la vieillesse. 11 en est de même, dit St 
Augustin, de nos habitudes et de nos panchants vicieux. Quand ils ont 
longtemps corrompus et altéré les facultés de notre âme, ils se changent 
en necessité et cette fatale necessite rend notre conversion moralement 
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onde se tem tanta pena de sair?
A que duros extremos estarão reduzidos, cristãos ouvintes! E sua débil 

velhice, é a idade da caducidade que vocês carregam com fardo esmagador 
que não tiveram a coragem de tocar com a ponta do dedo durante todo o 
curso de sua vida. Quando não forem mais capazes de nada, será que 
acreditam que vão poder sair-se bem no assunto mais importante e mais 
difícil, assunto de que depende sua felicidade ou desventura eterna? 
Quando vocês só conseguirem pensar como se fala quando se sonha, será 
que então julgarão poder fazer estas reflexões profundas, estas discussões 
sérias que sua conversão necessariamente exige e supõe? Será a um corpo 
gasto pelas devastações do tempo, pelos excessos das paixões — quer dizer, 
a membros debilitados pela devassidão, extenuados pela decrepitude — 
que vocês entregarão o cuidado de expiar, pela penitência, esses 
desregramentos de sua juventude?

Ah! conjuro-os pelos seus interesses mais caros, não aflijam assim 
seus últimos anos; poupem à sua velhice os desgostos mais pungentes e 
os pensamentos mais desesperadores. Porque, meus irmãos, não se 
enganem, para mudar de vida, para sair da horrorosa escravidão de suas 
paixões e romper as pesadas correntes, carregadas há mais de meio 
século, é preciso ter muita coragem, grande força de alma, é necessário 
ter um coração ardente, sensível e generoso, é preciso possuir o 
entusiasmo que faz empreender tudo e superar tudo. Para vencer o mal é 
preciso alcançar o fim proposto.

Ora, pergunto-lhes, meus irmãos, essas qualidades preciosas — que 
são o apanágio comum da juventude, ardente em se inflamar tanto pelo 
bem como pelo mal — será que as encontramos reunidas numa alma que 
envelheceu no crime, num coração manchado, gasto pelo vício durante 
uma vida longa? O zelo, a coragem, o ardor será que se aliam bem com as 
indiferenças da velhice que paraliza todas as faculdades da alma e a 
mergulha numa segunda infância, mais triste e enfadonha que a primeira?

Que loucura, grande Deus! Que extravagância esperar a vitória 
sobre nossas paixões do tempo que as fortifica e da idade que nos 
enfraquece. Que loucura fortificar um inimigo que podemos vencer, 
deixar que ele tenha mais influência, que ganhe mais terreno, para ter 
depois mais combates a travar, mais vitórias a ganhar. Ah! desde quando, 
meus irmãos, que os males mais inveterados são os mais fáceis de curar? 
Pelo contrário, não se verifica diariamente que as doenças que, em outra 
idade, cederíam facilmente aos remédios, são incuráveis na velhice? O 
mesmo acontece, diz Santo Agostinho, com nossos hábitos e pendores 
viciosos. Quando por muito tempo corromperam e alteraram as 
faculdades de nossa alma, se transformam em necessidade, e essa fatal 
necessidade torna nossa conversão moralmente impossível. Com efeito,
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impossible. Et comment, cn effet, toucher, attendrir un vieillard endurcit 
que ne vit plus que pour les sens et dont le coeur n’a plus de sensibilité 
que pour conserver un reste de vie qui lui echappe malgré les efforts 
qu’il fait pour le retenir? Comment lui arracher un soupir, une larme? 
Que lui dire pour le frapper qu’il n’ait entendu mille fois et constament 
foulé aux pieds(?) Comment faire naitre le goút pour la piété dans un 
coeur desseché par les passions, dans un coeur qui ne conserve d’attrait 
que pour le crime qui est pour lui comme un état fixe et habituei? 
Comment réveiller une conscience dont il a constament étouffé les 
remorts? Y aura-t-il chatiment? Comment imaginer qu’après avoir abusé 
de tous ces moyens de salut pendant 50 ou 60 ans il sedera plus 
facilement à la fin de ses jours? Dont viendra cette nouvelle force à la 
vérité, ou cette nouvelle docilité à son esprit? D’un miracle, oui mes 
frères, la conversion d’un vieillard est un vrai, un grand miracle, mais 
avez vous bien droit de compter sur ce miracle, vous qui renvoyez votre 
conversion à votre vieillesse? Dieu vous l’a-t-il promis? Ne vous 
enseigne-t-il pas, au contraire dans 1’écriture ste. que l’on ne trouve dans 
la vieillesse que ce que l’on a amasse pendant la vie et surtout dans la 
jeunesse? Quomodo in senectute tua invenies quae in juventute tua non 
congregasti [Si.25,5]. Que celui qui n’aura semé que du vent, ne 
moissonnera que de la tempête. Ne vous assure-t-il pas encore qu’on 
porte jusques a la fin de ses jours tous les penchans du premier âge? 
Adolescens viam suam ambularis etiam cum senerit, non recidit ab ea 
[Prov.22,6] et que loin de s’affoiblir comme nos corps, loin de changer 
comme la couleur de nos cheveux, les vices de notre jeunesse nous 
suivent jusque dans la poussière du tombeau: Ossa qui implebuntur vitiis 
adolescentiam [Job 20,11],

Vous comptez sur un miracle; il n’est pas impossible a Dieu, j’en 
conviens; je sais que 1’Esprit St. soufle quand il veut et oú il veut, qu’on 
peut se convertir a tous les instants de sa vie et que la penitence quand 
elle est bien faite n’est jamais tardive: Vera poenitentia nunquam sera. 
Mais je vous le demande, mes frères, Dieu 1’a-t-il souvent opéré, ce 
miracle sur lequelle vous fondez votre conversion? L’a-t-il au moins 
opéré quelquefois? Pour moi, je vous l’avoue franchement que pour 
répondre a cette question j’ai parcouru tous les livre de 1’Ancien et du 
Nouveau Testament, consulté 1’Histoire de 1’Eglise et tous les 
monuments de la religion pour voir si j’y trouverois beaucoup 
d’exemples de vieillards qui, après avoir blanchi dans le crime se soient 
convertis a la fin de leur vie. Et quel a été mon etonnement, le croiriez 
vous, mes f., je n’ai pas trouvé un seul exemple (remarquable) depuis 
Adam jusques a nous. Non, pas un seul exemple memorable, [serait-ce] 
de crainte qu’il ne servit de fanal pour eclairer 1’abyme et tranquiliser les
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como tocar e comover um velho endurecido que vive só para os sentidos, 
cujo coração só tem sensibilidade para conservar um resto de vida que 
lhe escapa, apesar dos esforços que faz para conservá-la? Como arrancar- 
lhe um suspiro, uma lágrima? Que dizer para comovê-lo, que já não 
tenha ouvido mil vezes e constantemente calcado aos pés? Como fazer 
nascer o gosto pela piedade num coração ressequido pelas paixões, num 
coração que só acha atrativo no crime que é como que seu estado fixo e 
habitual? Como despertar uma consciência em que constantemente 
abafou os remorsos? Acreditará ele em castigo?

Como imaginar que, depois de ter abusado de todos esses meios de 
salvação durante 50 ou 60 anos, cederá mais facilmente no fim de seus 
dias? De onde virá essa nova força para a verdade, ou essa nova 
docilidade para o seu espírito? De um milagre? Sim, meus irmãos, a 
conversão de um velho é um verdadeiro, um grande milagre.

Mas terás tu muito direito de contar sobre esse milagre, tu que adias 
a conversão para a velhice? Deus to prometeu? Pelo contrário, na 
Sagrada Escritura, ele não ensina que na velhice só se encontra o que se 
acumulou na vida e sobretudo na juventude? Quomodo in senectute tua 
invenies quae in juventute tua congregasti? (Eclo 25, 5). Que aquele que 
só semeou vento, colherá somente tempestade? Não te assegura também 
que se leva até o fim dos dias todas as inclinações da primeira idade? 
Adolescens viam suam ambularis etiam cum senerit, non recidit ab ea (Pr 
22, 6). E que, longe de se enfraquecerem, como nosso corpo, longe 
de mudarem, como a cor dos cabelos, os vícios de nossa juventude 
nos seguem até à poeira do túmulo? Ossa qui implebuntur vitiis 
adolescentiam (Jo 20, 11).

Vocês contam com um milagre; a Deus ele não é impossível, 
concordo; sei que o Espírito Santo sopra quando quer e aonde quer, que 
nos podemos converter em todos os instantes da vida e que a penitência, 
quando bem-feita, nunca é tardia: Vera poenitentia nunquam sera. Mas 
pergunto-lhes, meus irmãos, será que Deus realizou seguidamente esse 
milagre sobre o qual vocês baseiam a conversão? Realizou-o, pelo menos, 
algumas vezes?

Eu, para responder a essa pergunta, confesso-lhes francamente que 
percorrí todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, consultei a 
História da Igreja e todos os monumentos da religião para ver se aí 
encontraria muitos exemplos de anciãos que, depois de encanecer no 
crime, se tivessem convertido no fim da vida.

E qual não foi minha admiração: creiam, meus irmãos, não 
encontrei um só exemplo, desde Adão até nós. Nem sequer um exemplo 
memorável, talvez pelo medo de que servisse de farol para iluminar o 
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pecheurs qui vont s’y précipiter ct qu’il ne devint un sujet de scandale et 
de ruine a tous les malheureux qui voudroit s’en prevaloir? Je n’en sais 
rien, mais tout ce que je sais, c’est qu’en parcourant tous les fastes de la 
religion depuis 1’origine du monde, en interrogeant tous les siècles, j’ai 
vu avec une surprise sans egale que tous les Sts. dont les noms sont 
parvenus jusqu’à nous, ont servit Dieu dans leur jeunesse. Les 
patriarches, les prophètes et tous les justes de 1’Ancienne Loi l’ont l’été 
dès leur plus tendre années. Aucun ne s’est convertí dans la vieillesse 
après avoir passé sa vie dans le crime. Tous les Sts. que 1’Eglise honore, 
tous les Sts. que l’Eglise honore d’un culte publique, 1’ont été avant l’âge 
de 40 ans. Les Sts. solitaires de la Thébayde: les Antoine, les Hilarion, les 
Pacôme avoient fui dans la solitude, les Cypriens, les Ambroise, les Basil, 
les Crisostome, tous les grands hommes se sont donnés a Dieu dès leur 
jeunesse, et si quelqu’un avoit eu le malheur de faire des fautes graves, ils 
n’ont pas attendu de s’en repentir dans la vieillesse ou dans les temps 
posterieurs. Les Ignace, de Loyola, les François Regis, les Louis de 
Gonzague et tant d’autres viennent a lapuis de la vérité que je vous ...

Mais quoi qu’il en soit, M.F., si nous ne trouvons dans 1’Ecriture 
aucun exemple de vieillards convertis a la fin de leurs jours, elle nous en 
rappelle un grand nombre de coupables et d’impénitents. Temoins, ces 
infames vieillards qui attentirent avec tant de fureur a la vertu et a 
1’innoncence de la chaste Susane. Temoin, la déplorable vieillesse de 
Salomon et de tant d’autres qui, sous les glacês de la vieillesse couvent 
encore des feux criminels qui s’exalent en regrets impuissants et n’en 
renouvellent pas moins tous les crimes dans leur coeur. Je ne puis les 
comparer qu’à ces montagnes de neges qui vomissent sans interruption 
les flammes d’un volcan embrasé quelle portent partout dans leurs flanes.

Ah! mes frères, jusques a quand dirons nous avec Augustin, rebelle 
à la voix de la grâce: Encore un peu de temps, encore un peu de temps..., 
et ce peu de temps ne finissoit pas. Que ne disons nous plutôt avec le 
même Augustin, resolu de céder a la grâce...

Jugez en vous mêmes, M.F., d’après ces épouvantables exemples, si 
les passions sont eteintes et si elles cessent de tyraniser dans la vieillesse. 
Ha! que ne puis je vous faire entendre ici la voix lamantable d’un de 
tous ces malheureux qui vous ont précédé dans le tombeau, victimes de 
leur imprudante et coupable delais. Ils vous disent, ils repetent sans 
cesse avec 1’accent de la douleur et le ton du desepoir de ne pas differer 
un seul instant votre conversion, que le moindre delai peut vous être 
funeste et vous exposer à des regrets éternels. Ah! si vous etiez tentés 
encore de vous rassurer sur votre âge, sur votre santé, sur vos forces, je 
vous dirois: Veni et vide, venez et voyez. Parcourez ces sombres 
demeures oü repose la cendre des morts, voyez ces ossements éparts, ces 
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abismo e assim tranqüilizar os pecadores que aí vão se precipitar, e que 
se tornasse uma causa de escândalo e de ruína para todos os infelizes que 
quereríam se prevalecer disso?

Não sei de nada, mas tudo quanto sei é que, percorrendo todos os 
fastos da religião desde a origem do mundo, interrogando todos os 
séculos, vi com surpresa sem igual que todos os Santos cujos nomes 
chegaram até nós, serviram a Deus na sua juventude. Os patriarcas, os 
profetas e todos os justos da Antiga Lei serviram a Deus desde seus mais 
tenros anos. Nenhum se converteu na velhice, depois de passar sua vida 
no crime. Todos os Santos, que a Igreja honra com culto público, 
serviram a Deus antes da idade de 40 anos. Os santos solitários da 
Tebaida: Antão, Hilarião, Pacômio fugiram para a solidão; Cipriano, 
Ambrósio, Basílio, Crisóstomo, todos os grandes homens deram-se a 
Deus desde a juventude, e se alguns tiveram a infelicidade de cometer 
faltas graves, não deixaram o seu arrependimento para mais tarde ou 
para a velhice. Inácio de Loiola, Francisco Régis, Luís de Gonzaga e 
tantos outros vêm apoiar essa verdade...

Mas, seja como for, meus irmãos, se não encontramos na Escritura 
nenhum exemplo de anciãos convertidos no fim de seus dias, ela nos 
recorda grande número de culpados e de impenitentes. Haja vista 
aqueles infames anciãos que atentaram com tanto furor a virtude e a 
inocência da casta Susana. Haja vista a deplorável velhice de Salomão e 
de tantos outros que, sob a frialdade da velhice, alimentavam ainda 
ardores criminosos que se manifestavam em pesares impotentes e que 
nem por isso deixavam de renovar todos os crimes no seu coração. Só 
posso compará-los àquelas montanhas de neve que vomitam sem cessar, 
por todos os lados, as chamas de um vulcão abrasador.

Ah! meus irmãos, até quando diremos nós com Agostinho, rebelde 
à voz da graça: “Ainda um pouco de tempo, ainda um pouco de tempo”, 
e esse pouco de tempo não acabava. Por que não dizer, com o mesmo 
Agostinho, resolvido a ceder à graça...?

Meus irmãos, depois desses espantosos exemplos, julguem vocês 
mesmos se as paixões se extinguem e cessam de tiranizar na velhice. Ah! 
que gostaria de lhes fazer ouvir aqui a voz lamentável de um desses 
infelizes todos que os precederam no túmulo, vítimas do imprudente e 
culpável adiamento.

Eles te dizem, te repetem sem cessar, com acento de dor e tom de 
desespero, que não adies de um só instante tua conversão, porque a 
mínima demora pode ser funesta e pode expor-te a remorsos eternos.

Ah! se ainda estiveres tentado de te tranqüilizares sobre tua idade, 
tua saúde, tuas forças, eu te direi: Veni et vide, vem e vê. Percorre essas 
sombrias moradas onde repousa a cinza dos mortos, vê essas ossadas 
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restes de cadavres. Vide, ce sont les restes précieux d’un père cheri, 
d’une mère (tendrement aimée) qui vous aimoit tendrement, d’un 
epoux, d’une épouse, d’un epoux dont la mort prématurée vous causa 
tant de douleur et dont les tendre souvenir reveillent encore votre

555 sensibilité et fait couler vos larmes. Ecoutez les sages leçons qu’ils vous 
donnent du fond de ces antres sepulcrales: O vous qui méditez sur nos 
tombeaux, enfants cheris, souvenez vous que nous étions hier ce que 
vous êtes aujourd’hui et que dans peu, detnain peut être, vous serez ce 
que nous sommes: Hodie mihi, eras tibi.

560 Veni ei vide, venez et voyez, aprochez de plus près, levez cette 
pierre et contemplez ce jeune homme enlevé a la fleur de son âge. C’etoit 
votre condisciple, votre ami, peut être, hélas!, le corrupteur de votre 
innocence et le malheureux complice de vos désordres. Le reconnoissez 
vous? Veni et vide. Voyez ce cadavre a demi rongé par les vers et dont 
1’aspect hideux vous fait reculer d’horreur, c’est le corps de cette jeune 

565 personne esclave des vanités et des plaisirs du monde, idolatre de sa 
figure et de sa beauté qui fut longtemps l’objet de vos folies amours et de 
vos infames passions. Veni et vide, faites encore un pas et vous 
reconnoitrez les restes impurs de cette nouvelle Jesabel, de cette femme, 
1’opprobre de son sex, l’idole des libertins et le scandale de tout un pays.

570 Vide, voyez ces pieds qui se porterent avec tant d’ardeur aux plaisirs, ils 
sont entravés pour jamais. Voyez ces mains souillés de mille crimes, 
instruments de tant de désordres, elles sont déjà desechées. Voyez ces 
organes de vanités toujours prets à tout voir et a tout entendre, ils sont 
couverts d’un nuage éternel. Que la solitude des tombeaux, que le 

575 silence des morts est éloquent. Ne diroit il rien a notre coeur? Ne vous 
• semble-t-il pas voir tous ces cadavres se reunir et vous dire: “O vous tous 

qui n’avez pas encore renoncé a toute esperence de conversion et de 
salut, profites de nos exemples et devenez sages a nos depends. 
Convertissez vous sans delais, convertissez vous aujourd’hui, demain 

580 peut être il ne seroit pas temps. Notre erreur fut de croire comme vous 
qu’il seroit encore temps de se convertir sur le declain de l’âge ou dans 
les bras de la vieillesse. Nous avons été trompé dans notre attente; vous 
le serez infailliblement et vous ni pensez pas. Ha si vous vous obstinez a 
fermer 1’oreille aux sages leçons des vivants, croyez en du moins à la 

585 triste experience des morts. Prosterne ici aux pieds des autels, serions 
nous comme 1’enfant prodigue: Surgam c’en est fait, mon Dieu, la 
resolution est prise et je 1’executerai aujourd’hui, dès ce moment. Plus le 
temps est court, plus je dois me hâter. Surgam et ibo, je sortirai de cet 
assoupissement mortel oü j’ai croupis depuis tant d’années. J’irai me 

590 jetter entre les bras du meilleur des pères, je lui dirai dans 1’amour de 
mon coeur: Pa ter peccavi, mon père j’ai péché contre le ciei et contre 
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espalhadas, esses restos de cadáveres. Vide, são os restos preciosos de um 
pai querido, de uma mãe que amas ternamente; de um esposo, de uma 
esposa; de um esposo cuja morte prematura te causa tanta dor e cujas 
ternas recordações ainda te despertam a sensibilidade e fazem correr 
lágrimas. Escuta as sábias lições que te dão do fundo desses antros 
sepulcrais: Ó tu, que meditas sobre nossos túmulos, filho querido, 
lembra-te que nós éramos ontem o que tu cs hoje, e que em breve, talvez 
amanhã, serás o que nós somos: Hodie mihi, eras tibi.

Vem et vide, vem e vê, aproxima-te ainda mais, levanta essa pedra e 
contempla esse jovem colhido na flor da idade. Era teu condiscípulo, teu 
amigo; talvez, ai! o corruptor de tua inocência e o infeliz cúmplice de 
tuas desordens. Tu o reconheces? Vem et vide. Vês esse cadáver já meio 
roído pelos vermes e cujo aspecto hediondo te faz recuar de horror? é o 
corpo daquela jovem, escrava das vaidades e dos prazeres do mundo, 
idólatra de sua aparência e de sua beleza que, por muito tempo, foi 
objeto de teus loucos amores e infames paixões.

Vem et vide, dá mais um passo e reconhecerás os restos impuros 
dessa nova Jesabel, dessa mulher, opróbrio de seu sexo, ídolo dos 
libertinos e escândalo de toda a região. Vide, vê esses pés que se 
dirigiram com tanto ardor para os prazeres, estão entravados para 
sempre. Vê essas mãos manchadas de mil crimes, instrumentos de tantas 
desordens, já estão ressequidas. Vê esses órgãos de vaidades, sempre 
prontos a tudo ver e a tudo ouvir, estão cobertos de nuvem eterna.

Quanta eloqüência na solidão dos túmulos e no silêncio dos mortos! 
Será que não dizem nada ao nosso coração? Não lhes parece ver todos 
aqueles cadáveres se reunirem e dizer: “Ó vocês todos que ainda não 
renunciaram a toda esperança de conversão e de salvação, aproveitem 
nossos exemplos e tratem de se tornar prudentes à nossa custa. 
Convertam-se sem demora, convertam-se hoje, amanhã talvez não haja 
tempo. Nosso erro foi acreditar, como vocês, que ainda haveria tempo de 
se converter no declínio da idade ou nos braços da velhice. Fomos 
enganados em nossa espera; vocês o serão infalivelmente, e não pensam 
nisso.

Ah! se vocês se obstinam em fechar os ouvidos às sábias lições dos 
vivos, creiam ao menos na triste experiência dos mortos. Prostrados aqui 
aos pés dos altares, seremos como o filho pródigo: Surgam, está decidido, 
meu Deus, a resolução está tomada e a executarei hoje, desde este 
momento. Mais o tempo é curto, mais me devo apressar. Surgam et ibo, 
sairei destá sonolência mortal em que apodreço há tantos anos. Lançar- 
me-ei nos braços do melhor dos pais, dir-lhe-ei com amor no coração: 
Pater, peccavi, meu pai, pequei contra o céu e contra vós e quantas vezes 
e de quantas maneiras e durante quantos anos! Ah! Senhor, se escutais

97



vous et combien de fois et en combien de manières et pendant combien 
d’années? Ah! Seigneur, si vous ecoutez votre justice, je suis perdu sans 
ressource, mais j’en appelle a votre misericorde, j’en appelle a votre 
coeur, j’en appelle a votre parole. Vous l’avez dit qu’au moment que le 

595 pécheur se convertiroit, se tournant ver vous, vous vous tourneriez ver 
lui. Me voici Seigneur, je vous tends les bras; me fermerez vous les 
votres? Mon Seigneur, vous me recevez comme le père du prodigue, 
vous me donnerez cette tendresse paternelle qui efface le passé, qui 
assure 1’avenir et qui conduit a la gloire éternelle.
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SERMÃO SOBRE O ADIAMENTO DA CONVERSÃO - 2.11

590 vossa justiça, estou perdido, irremediavelmente, mas recorro à vossa 
misericórdia, recorro ao vosso coração, recorro à vossa palavra. Vós 
dissestes que no momento em que o pecador se convertesse, voltando a 
vós, também vos voltarieis a ele. Eis-me aqui, Senhor, estendo-vos os 
braços. Fechar-me-eis os vossos? Meu Senhor, vós me recebeis como o

595 pai do filho pródigo, vós me dareis essa ternura paternal que apaga o 
passado, que assegura o futuro e que conduz à glória eterna.
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Si aujourd’hui vous ne vous convertissez pas, eras morieris, demain 
vous mourrez, mais dc la mort (des) réprouvés et ainsi de ce corps petrit 
d’orgueil et souillé par un crime qui suit la danse, vous descendrez dans 
un étang de feu et de souffre pour y bruler eternellement.

Alors filies débauchées, filies sans pudeur vous connoitrez l’impor- 
tance du salut mais il n’en sera plus temps.

Repondez moi tous qui composez ces abominables assemblees et 
vous surtout qui fournissez le lieu oú elles se tiennent: connoissez vous 
l’importance du salut? La connoissez vous aussi, langue de vipere qui 
dechirez impitoyablement la reputation de votre prochain et qui, parce 
que vous dites la verité, vous vous croyez a l’abri. Et c’est positivement 
en quoi consiste la médisance, autrement si ce que vous dites n’est pas 
vrai, vous etes calomniateurs? Et vous encore qui aimez a vous faire 
illusion et a vous tromper en croyant que vous sanctifiez le saint jour de 
dimanche en entendant une premiere messe et passant le reste du jour, je



2.12
A CONVERSÃO

Os dois textos seguintes podem ser associados. Têm por tema a conversão e se 
situam um antes e outro depois da confissão geral.

A

EXORTAÇãO, de acordo com o autógrafo em AFM 134.26: 4 páginas escritas, 
de formato 27,4 X 19,5.

É somente lá pelo fim que este texto revela sua finalidade, a saber, engajar os 
fiéis na confissão, seja com o cura da paróquia, seja com o pregador — coisa que, 
parece, faziam raramente. O texto se situa cm circunstâncias particulares, como uma 
missão, ou as Quarenta Horas, ou outras desse gênero, para as quais M. Champagnat 
foi chamado como pregador, o que deixa perfeitamente clara a expressão: “Eu vim 
aqui”.

Se hoje vocês não se converterem, Cras morieris, amanhã morrerão, 
mas da morte dos réprobos, e assim desse corpo cheio de orgulho e 
manchado por um crime que segue a dança, descerão num tanque de 
fogo e enxofre para lá queimar eternamente.

5 Então, moças debochadas, moças despudoradas, conhecerão a 
importância da salvação, mas já será tarde.

Respondam-me todos vocês que formam essas abomináveis 
reuniões, especialmente vocês que cedem o lugar onde se realizam: 
conhecem a importância da salvação? Conhecem-na vocês, línguas de 

10 víbora, que rasgam impiedosamente a reputação de seu próximo e que, 
porque dizem a verdade, se julgam salvos? E é precisamente nisso que 
consiste a maledicência, do contrário, se o que dizem não é verdadeiro, 
são caluniadores. E também vocês que gostam de se iludir e de se 
enganar, pensando que santificam o dia santo de domingo ouvindo uma 

15 primeira missa e passando o resto do dia, não digo sem nada fazer — o
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nc dis pas a ne rien faire, ce qui est déjà une perte de temps que Dieu 
vous donne pour faire votre salut ct que jamais, dussiez vous vivre cent 
ans, vous ne pourrez le reparer, mais qui en perdant le temps que Dieu 
vous a donne, faites (sans cesse) ce qu’on ne cesse de vous défendrc en 
vous rendant dans les endroits ou se tiennent les assemblées diaboliques. 
Vous êtcs fatigués quand il s’agit d’assister aux offices, mais faut il se 
rendre a ces abominables fêtes, dès lors plus de fatigues, plus de 
difficultés. Je vous le demande cncore une fois, est ce la connoitre 
rimportance du salutf?] Si 1c serviteur dont parle 1’évangile fut 
condamnc a avoir les pieds et les mains liés et a etre jeté dans 1c feu 
parce qu’il n’avoit pas fait valoir le talent qui lui avoit cté confie, a plus 
forte raison y serez vous condamné, vous qui le dissipent et cependant 
vous n’y pensez pas, malheureux que vous êtcs.

Outre tout ce qu’a fait J.C. pour vous sauver, voyez encore ce quont 
fait et ce que font encore tous les jours tant de saints de tout âge et de tout 
sex pour sauver des âmes. Que de Sts. prêtres qui non pas craints de 
sacrifier leur bien leur repos, santé, liberte, leur vie, en un mot tout ce qu’ils 
ont eu de plus prccieux et de plus cher. Rien na pu leur empêchcr de 
travailler a (leur) la conversion des pecheurs: n’y les tyrant les plus crucls, ni 
les tourments les plus insuportables, les roues, les fouets, les croix, tout cela 
étoit pour eux un gain. Au milieux de leurs tourment il publioient les 
misericorde et les louanges du Seigneur. Ils prioient pour ceux qui les 
persecutoient. Voila ce que faisoient nos peres dans la foi et ce que font 
encore tant de saints prêtres, de saints missionaires. Est ce ainsi, mes frères, 
que vous vous comportez? Est ce ainsi que vous santifiez vos travcaux, vos 
souffrances, car un chretien dans l’état oíi vous êtes, sanctife le dimanche, 
remplit tous les commendements de Dieu et de 1’Eglise, aime Dieu par 
dessus toutes choses, parce qu’il est infiniment aimable, infiniment bon, 
misericordieux et qu’il nous a comblé de bienfaits en tous genres. 2°remplit 
tous les devoirs de son état. Est il père de famille, il a soin d’élever ses 
enfants dans la crainte du Seigneur, leur apprend a le prier, le cathechismes 
et par son exemple leur apprend a frequenter les sacrements. II ne neglige 
rien de tout ce qui peut porter ses domestiques a faire leur salut il les oblige 
a frequenter les sacrements, sans cela il les menace de les mettre dchors.

Dès son reveil il commence par offrir son travail a (Dieu) par une 
elevation de coeur: Mon Dieu je vous donne mon coeur, donnez moi le 
votre; je vous offre mon travail et toutes mes souffrances en union aux 
souffrances de J.C. en satisfaction de mes pechés. II fait tous les soirs 
quelque lectures quand toute la famille est assemblée et la priere en 
publique. II est respectueux et recueillit dans l’église. En est il proche, il 
ne laisse passer aucun jour sans aller visiter le très St. Sacrement de 
1’autel. Est ce là ce que vous faites?
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que já seria perda de tempo que Deus lhes dá para conseguir a salvação e 
que nunca, mesmo que durem cem anos, poderão reparar — mas 
fazendo aquilo que não se deixa de proibir, indo a essas reuniões 
diabólicas. Quando se trata de assistir aos ofícios, estão cansados, mas 
para ir a essas festas abomináveis, então não há nenhum cansaço, 
nenhuma dificuldade. Pergunto-lhes, uma vez mais: Isso é conhecer a 
importância da salvação? Se o servo, de quem fala o Evangelho, foi 
condenado a ter as mãos e os pés amarrados e a ser lançado no fogo 
porque não fez produzir o talento que lhe foi confiado, com maior razão 
a isso serão condenados vocês que o dissipam, mas nisso não pensam, 
infelizes que são.

Além de tudo quanto Jesus Cristo fez para salvá-los, vejam ainda o 
que tantos santos, de toda idade e sexo, fizeram e ainda fazem, todos os 
dias, para salvar almas. Quantos padres santos que não recearam 
sacrificar seu bem-estar, seu repouso, saúde, liberdade, sua vida, numa 
palavra, o que possuíam de mais precioso e mais caro. Nada pôde 
impedi-los de trabalhar pela conversão dos pecadores: nem os tiranos 
mais cruéis, nem os tormentos mais insuportáveis, as rodas, os 
azorragues, as cruzes, tudo isso consideravam um lucro. No meio de seus 
tormentos, publicavam a misericórdia e os louvores do Senhor. Rezavam 
por aqueles que os perseguiam.

Eis o que faziam nossos pais na fé e o que fazem ainda tantos padres 
santos, santos missionários. É assim, meus irmãos, que vocês se 
comportam? É assim que santificam seus trabalhos, seus sofrimentos? 
porque um cristão, no estado em que estão,

1- santifica o domingo, observa todos os mandamentos de Deus e da 
Igreja, ama a Deus sobre todas as coisas, porque é infinitamente bom, 
misericordioso e nos cumula de benefícios de todo tipo;

2- cumpre todos os deveres de seu estado. Se for pai de família, trata 
de educar os filhos no temor do Senhor, ensina-lhes a reza, o catecismo e, 
com seu exemplo, a freqüênciaa aos sacramentos. Nada negligencia para 
levar seus empregados a se salvarem: obriga-os a frequentar os 
sacramentos, sem o quê ameaça despedi-los.

Ao acordar, começa por oferecer seu trabalho a Deus com uma 
elevação do coração: “Meu Deus, dou-vos meu coração, dai-me o vosso; 
ofereço-vos meu trabalho e todos os meus sofrimentos em união com os 
sofrimentos de Jesus Cristo, em satisfação de meus pecados”. Todas as 
noites faz alguma leitura com toda a família reunida, e reza publicamente. E 
respeitoso e recolhido na igreja. Se mora perto, não deixa passar nenhum 
dia sem visitar o Santíssimo Sacramento do altar. E isso que vocês fazem?
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Vous reconnoissez vous a ce portraitf?] Combien y a-t-il qui s’y 
reconnoissent? Y en a-t-il cinq cens parmis ceux qui m’ecoutent? Y en a- 
t-il trois cents, mais que dis je, il n’y en a pas même cinquante. Mon Dieu 
vous le savez et nous 1’ignorons, mais ce que nous savons, [c’est] qu’il y 
bien peu qui fassent leur salut et c’est notre Seigneur Jesus C. qui nous 
1’aprend quand il nous dit qu’il y a beaucoup d’appellés mais peu d’élus.

Qui que vous soyez qui ne vous reconnoissiez pas a ce portrait, 
sortez d’ici ou changez de vie, car le saint lieu n’est que pour les sts. et 
pour ceux qui travaillent sincerement a le devenir.

Non M.F. qu’il n’en sorte pas un, mais que tous, petits et grands, 
commencent dès ce moment a se donner au Seigneur (qui se). Dites lui 
tous, dans la sincerité du coeur: Mon Dieu j’ai eu le malheur de vous 
offenser en me rendant dans les assemblées mondaines, mais dès cet 
instant je change de vie, je renonce à toutes les parties de plaisir oú Dieu 
pourroit être offensé. Je vais dès ce moment, je vais me jeter aux pieds 
d’un charitable confesseur, je lui avouerai mes péchés avec franchise et 
sincerité, bien résolu de ne jamais retomber dans mes habitudes. Ste. 
Vierge vous qui êtes notre mère (nous) le refuge des pecheurs, Refugium 
peccatorum, c’est sous votre protection que je vais travailler a mon salut.

Si telles sont vos dispositions, M. chers F., venez avec confiance, le 
coeur contrit et humilié, vous jetter aux pieds de sacré tribunal. Là vous 
trouverez dans la personne de votre dimgne pasteur la douceur, la 
patience et la compassion pour vous. Plus vos péchés seront grands plus 
plus sa compassion sera grande. 11 s’attendrira jusqu’a pleurer avec vous. 
Et plus vous montrerez de sincerité dans votre confession, plus vous 
gagncrcz son estime et sa tendresse pour vous.

Je recevrai pareillement avec bonté et compassion ceux qui auront 
confiance en moi. Venez donc tous, M. chers F. avec simplicite de coeur, 
je ferai pour vous tout ce qui dependra de moi. Je prierai le Seigneur 
pour vous, qu’il veuille bien vous faire misericorde. Sachez, mes chers 
frères, que je ne suis point venu ni comme un mercenaire (mais) ni pour 
mon plaisir, mais comme un ministre qui veut sincerement et de tout 
mon pouvoir travailler a votre salut. C’est pour cela uniquement que je 
suis venu ici. Ne m’epargnez pas, ne craignez pas de me demander a 
quelque heure que se soit, se sera toujours avec bonté que je viendrai. 
Loin de me chagriner, en vous voyant venir,j’en benirai le Seigneur, je me 
feliciterai, mes très cher frères, de vous pouvoir être utile. De concert 
avec votre digne pasteur, nous travaillerons a vous rendre heureux, 
même dès cette vie, pour peu que vous vouliez vous prêter, en vous 
rendant la paix (de l’âme) avec vous même et après cette miserable vie la 
felicité eternelle. C’est la grâce que je vous souhaite.
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Vocês se reconhecem nesse retrato? Quantos há que se 
reconhecem? Haverá quinhentos dentre os que me escutam? Haverá 
trezentos? Mas o que estou dizendo? Não há nem sequer cinquenta. 
Meu Deus, vós o sabeis e nós o ignoramos, mas o que sabemos é que há 
bem poucos que realizam sua salvação, c é nosso Senhor Jesus Cristo 
quem no-lo ensina, quando nos diz que há muitos chamados, mas 
poucos escolhidos.

Todos os que dentre vocês não se reconhecem nesse retrato, saiam 
daqui ou mudem de vida, porque o lugar santo é somente para os santos 
e para os que trabalham sinceramente por sê-lo.

Não, meus irmãos, que não saia ninguém, mas que todos, pequenos 
e grandes, comecem desde agora a entregar-se ao Senhor. Digam-lhe 
todos, na sinceridade do coração: “Meu Deus, tive a infelicidade de vos 
ofender indo às reuniões mundanas, mas a partir deste instante mudo de 
vida, renuncio a todos os momentos de prazer em que Deus poderia ser 
ofendido. Irei, a partir de agora, irei me lançar aos pés de um confessor 
caridoso, lhe confessarei meus pecados com franqueza e sinceridade, 
bem resolvido a nunca mais recair nos meus hábitos. Santíssima Virgem, 
vós que sois nossa mãe, o refúgio dos pecadores, Refugium pcccatorum, é 
sob vossa proteção que trabalharei na minha salvação”.

Se tais são suas disposições, meus irmãos, venham com confiança, 
com coração contrito e humilhado, se lançar aos pés do sagrado tribunal. 
Lá encontrarão, na pessoa de seu digno pastor, doçura, paciência e 
compaixão para com vocês. Quanto maiores forem seus pecados, maior 
será a compaixão dele. Ele se enternecerá a ponto de chorar com vocês. 
Quanto mais sinceridade mostrarem na confissão, tanto mais ganharão 
sua estima e ternura.

Receberei do mesmo modo, com bondade e compaixão, aqueles que 
tiverem confiança cm mim. Portanto, venham todos, meus irmãos, com 
simplicidade de coração; farei por vocês o que depender de mim. 
Rogarei ao Senhor para que lhes conceda de boa mente sua misericórdia. 
Saibam, meus irmãos, que não vim nem como mercenário nem para 
minha satisfação, mas como ministro que quer sinceramente, com toda a 
disposição, trabalhar na salvação de vocês. Foi unicamente para isso que 
vim aqui. Não me poupem, não temam solicitar-me a qualquer hora que 
seja, virei sempre de boa vontade. Longe de me afligir ao vê-los chegar, 
bendirei o Senhor e me julgarei feliz, meus irmãos, de lhes poder ser útil.

Em conformidade com seu digno pastor, trabalharemos por torná- 
los felizes, a partir desta vida, por pouco que queiram se prestar para 
isso, restituindo-lhes a paz e, depois desta miserável vida, a felicidade 
eterna. É a graça que lhes desejo.
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en bas de page, à gaúche, d’une écriture différente:

Dès que je me crois quelque chose, disoit un pieux auteur, je 
commence en être rien.

à droite, des paraphes ou essats de signature et:

Souhait Claude.

Vade et jam amplius noli peccari [Jn.8,11 ]

Voila, M.F. le fruit le plus solide et la marque la plus assurée d’une 
véritable penitence. Ce n’est que par le changement de nos moeurs que 
nous pouvons bien connoitre si notre retour ver Dieu a été sincere. 
Tertulien ne craint pas de dire en general que la conversion du pecheur 
doit être jugé fausse dès qu’il ne fait voir aucun amandement dans la 
conduite: Ubi emendatio nulla poenttentia vana.

Que je dise aux chretiens d’aujourd’hui ce que St. J.Bp. disoit 
autrefois aux Juifs: Facite ergo dignos fructus poenitentia [Lc.3,8], Nous 
le faisons, me répondront quelques uns, nous ne manquons pas de faire 
nos paques et même de nous approcher aux grandes fêtes: première 
illusion. On s’excuse su le faux pretexte qu’on ne veut pas profaner les 
sacrements comme font tant d’autres: seconde illusion.

C’est pour détruire ces faux raisonnements que j’etablis deux 
propositions:

Ire Le pecheur est tranquille sur ses rechutes parce qu’il frequente 
les sacrements, et moi je pretend que la rechute doit le faire trembler sur 
sa penitence.

2me Le pécheur s’eloigne des sacrements parce qu’il est sujet a 
retomber, et moi je pretends que la rechute est le motif le plus pressent 
et la raison la plus forte qui doit 1’engager a s’en approcher souvent.
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Embaixo da página, à esquerda, com letra diferente:

A partir do momento em que me considero alguma coisa, dizia 
piedoso autor, começo a não sê-lo.

À direita, cetras ou ensaios de assinatura e:

Souhait Claude.

B

CONFERÊNCIA, conforme o autógrafo em AFM 134.27, em folha simples, de 
formato 23,5 X 19,5, escrito na página 1 e começo da página 2.

O texto seguinte trata aparentemente da recaída no pecado ou da sinceridade 
da conversão. E um simples esboço de uma conferência que pode situar-se depois da 
confissão, portanto, ser como que a continuação do texto anterior, de que guarda o 
jeito e o estilo.

100 Vade et jam amplius noli peccari (Jo 8, 11)

Eis, meus irmãos, o fruto mais sólido e a marca mais segura de uma 
verdadeira penitência. Somente pela mudança de nossos costumes é que 
podemos reconhecer bem se nosso retorno a Deus foi sincero. Tertuliano 
não teme afirmar que, em geral, a conversão do pecador deve ser 

105 considerada falsa quando não mostra nenhuma emenda na conduta: Ubi 
emendatio nulla poenitentia vana.

E preciso que eu diga aos cristãos de hoje o que São João Batista 
dizia outrora aos judeus: “Facite ergo dignos fructus poenitentia" (Lc 3,8). 
Nós os produzimos — me responderão alguns — não deixamos de fazer 

110 nossas páscoas e até de frequentar as grandes festas: primeira ilusão.
A gente se desculpa sob o falso pretexto de que não se quer 

profanar os sacramentos, como fazem tantos outros: segunda ilusão.
E para destruir esses dois raciocínios que ponho duas proposições:

1“. O pecador está tranqüilo sobre suas recaídas porque freqüenta 
115 os sacramentos, e eu sustento que a recaída deve fazê-lo tremer a respeito 

da penitência.
2a. O pecador se afasta dos sacramentos porque está sujeito a recair, 

e eu sustento que a recaída é o motivo mais premente e a razão mais forte 
a engajá-lo a se aproximar deles frequentemente.
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Quand la rechute est accompagnée des circonstances suivantes, 
alors il est impossible, sans un extrème aveuglement, de se faire illusion 

125 sur sa pénitence:
Ire Quand la rechute est prompte;
2me circonstance: Quand la rechute dans le péché n’est précédé 

d’aucun remede pour s’en garantir, aucune precaution pour n’y pas 
rctomber;

130 3ème circonstance: Quand la rechute est fréquente, qu’on ne voit 
nulle diminution dans le nombre de fautes, qu’on retombe aussi souvent, 
avec aut[ant] de facilités;

4ème circonstance: Quand on devient hardi dans la rechute, qu’on 
135 franchit le pas sans difficulté ou qu’on vit tranquille.
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120 Quando a reincidência é acompanhada das circunstâncias seguintes, 
então é impossível, sem extrema cegueira, iludir-se sobre sua penitência:

Ia. circunstância: quando a reincidência é rápida;
2“. circunstância: quando a reincidência no pecado não é precedida 

de nenhum remédio para se premunir, de nenhuma precaução para não 
125 reincidir;

3a. circunstância: quando a recaída é muito frequente, quando não 
há nenhuma diminuição no número de faltas, quando se recai com toda a 
facilidade;

4a. circunstância: quando se é temerário na recaída, quando se 
130 decide sem dificuldade ou se vive tranqüilo.

109



5

10

15

110

ViJf.M St J.(l)
Fratres, hortamur vos ne in vacum gratiam Dei recipiatis.
“Nous vous conjurons, mes chers Frères avec St Paul, de ne pas 

recevoir en vain la grâce de Dieu”.

Une chose ici-bas, qui importe grandement, une chose qui nous 
intéresse uniquement, une chose qui nous regarde personnellement, c’est 
la grande affaire de notre salut.

Cette grande affaire, cette unique affaire, cette affaire personnelle 
dépend premièrement de la grâce, secondement de notre fidélité à la 
grâce.

11 est donc bien important mes f., que vous profitiez des grâces que 
Dieu va vous faire dans ces prières des quarante heures.

Io parce qu’elles sont excellentes et précieuses
2o parce qu’elles sont données par nombre et mesure.
3 o parce qu’elles sont données avec 1’obligation d’en profiter.



2.13
ORAÇÃO DAS QUARENTA HORAS

A

CONFERÊNCIA, conforme o autógrafo em AFM 134.28, 8 páginas de formato 
irregular, cerca de 17 X 11, escrito nas páginas 1 a 7.

A “Oração das Quarenta Horas”, antiquíssimo costume para compensar as 
frivolidades do carnaval, era - nos ensina Gaume, no seu Catecismo de Perseverança 
(vol. VIII, p. 29) - “acompanhada de pregação, de exposição do Santíssimo 
Sacramento e de outros exercícios de piedade”. Foi, portanto, para uma dessas 
ocasiões que o Padre Champagnat havia preparado o plano de sermão que segue. É 
provável que se tenha servido do tema e das idéias de outros pregadores, mas desse 
esboço até à elocução, o espaço é suficientemente grande para exprimir sua própria 
personalidade. Somente lastimamos que nada disso nos deixou.

V.Jf. MStJ.
Fratres, hortamur vos ne in vacum gratiam Dei recipiatis.
“Meus irmãos, com São Paulo, os conjuramos a que não recebam a 

graça de Deus em vão.”

5 Uma coisa que aqui embaixo importa muitíssimo, uma coisa que nos 
interessa exclusivamente, uma coisa que nos diz respeito pessoalmente 
— o grande assunto de nossa salvação.

Esse grande assunto, esse único assunto, esse assunto pessoal 
depende primeiramente da graça e, em segundo lugar, de nossa 

10 fidelidade à graça.
É, pois, muito importante, meus irmãos, que aproveitem das graças 

que Deus lhes vai conceder nestas orações das Quarenta Horas,

1. porque são excelentes e preciosas;
2. porque são dadas em número e medida;

15 3. porque são dadas com a obrigação de aproveitá-las.
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Io Ses grâces sont excellentes et précieuse.
Elles sont excellentes.Quia impta sunt a Christo. Pour crécr le 

monde, le ciei, et la terre et toutes les richesses qu’ils renferme, il ne 
faulut qu’une parole: Dixit et facta sunt\ mais pour nous acquérir les 
grâces de Dieu, Jésus-Christ est desccndu du Ciei en terre, il a voyagé, 
sue le sang et eau et expiré sur une croix.

Dixit multa et fecit mira, et tulit dura, et me tantum dura sed et 
indigna. (St Aug. St Bem.) Nous ne recevons pas la moindre grâce qui 
n’ait été achetée bicn chèrement par notre divin Sauveur.

Benedixit nos omni benedictione spirtuali in Christo accepit dona in 
hominibus-, Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, toutes les 
faveurs qu’il nous fait, c’est en Jésus, pour l’amour de Jésus et comme à 
Jesus. Les donts que le Père éternel fait à son fils ne sont ils pas bien 
précieux; pour lui pour lui ce sont des recompenses en égard aux grands 
mérites de Jésus-Christ, ce sont des grâces, des faveurs gratuites qui ne 
sont pas faites à tout le monde: Non fecit taliter omni nationi.

Non, M.C.f., tous n’ont pas connu comme nous le bonheur d’avoir 
des prières des quarante Heures, je ne dis pas ceux qui ne connaissent 
pas la véritable religion, mais encore beaucoup de ceux qui comme vous 
ont le bonheur de la connaitre. Du temps d’Elie, il y eut une grande 
famine: le Seigneur envoya son prophète, chez une pauvre veuve de 
Sarepta, ville des Sidoniens. Etant à la porte de la ville, il vit une pauvre 
veuve qui ramassait du bois.

2o Dieu donne ses grâces par nombre et par mesure.
ünicuique datur gratia, secundum mensuram donnationis Christi.(St 

P Ep.4.13)
St Thomas nous dit très bien que personne n’a reçu la grâce sans 

mesure, que Jésus-Christ, Homme-Dieu; et comme c’est en son pouvoir 
d’en donner ou n’en pas donner, ou d’en donner peu et diversement, 
comme le père de famille à 1 egard de ses serviteurs. La raison de cela, 
c’est que Dieu ne fait rien qu’avec une très grande sagesse: Dieu dit dans 
ses divins secrets: J’ai tant de grâces à donner à un tel, à une telle. A celui- 
là, je veux qu’il entende dix, vingt, trente sermons; à celui-ci, qu’il assiste 
ou puisse assister trois, quatre prières des quarante Heures. Dieu seul en 
sait le nombre. Après ce nombre, s’il en abuse, je le retirerai de ce monde.

Je veux que ce père de famille reçoive cet avertissement de son cure: 
s’il n’en profite pas...

Josué, ce grand capitaine du peuple de Dieu, voulait conquerir la 
ville de Jéricho. Dieu envoya dix plaies aux Egyptiens pour les convertir, 
et dit après la neuvième: Adhuc una plaga percutiam egyptum.
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1. Essas graças são excelentes e preciosas.
Elas são excelentes: Quia impta sunt a Christo. Para criar o mundo, 

o Céu, a Terra e todas as riquezas que encerram, bastou uma palavra: 
Dixit et facta sunt-, mas para nos adquirir as graças de Deus, Jesus Cristo 
desceu do Céu à Terra, viajou, suou sangue e água e expirou numa cruz.

Dixit multa et fecit mira, et tulit dura, et me tantum dura sed et 
indigna. (Santo Agostinho, São Bernardo)

Não recebemos a mínima graça que não tenha sido adquirida por 
nosso divino Salvador.

Benedixit nos omni benedictione spirituali in Christo accepit dona in 
hominibus. Todas as bênçãos que Deus nos concede, todos os favores 
que nos faz, é em Jesus, por amor de Jesus e como para Jesus. Os dons 
que o Pai eterno dá a seu Filho são muito preciosos; para o Pai são 
recompensas em consideração dos grandes méritos de Jesus Cristo, são 
graças, favores gratuitos que não são concedidos a todo o mundo: Non 
facit taliter omni nationi.

Não, meus caros irmãos, nem todos conheceram, como nós, a 
felicidade de ter as orações das Quarenta Horas — não me refiro aos que 
não conhecem a verdadeira religião, mas aos muitos que, como vocês, 
têm a ventura dc conhecê-la.

No tempo de Elias, houve grande fome: o Senhor enviou seu 
profeta à casa de uma pobre viúva de Sarepta, cidade dos sidônios. 
Estando à porta da cidade, viu uma pobre viúva que ajuntava lenha.

2. Deus dá suas graças em número e medida. Dnicuiquc datur gratia, 
secundum mensuram donnationis Christi (El 4,13). Santo Tomás nos diz 
muito bem que ninguém recebeu a graça sem medida, a não ser Jesus 
Cristo, Homem-Deus; e está em seu poder concedê-la ou não concedê-la, 
ou dá-la pouco e diversamente, como o pai de família para com os seus 
servos. A razão disso é que Deus tudo faz com grande sabedoria.

Deus diz nos seus grandes segredos: Tenho tantas graças para dar a 
fulano, a fulana. Aquele, quero que ouça dez, vinte, trinta sermões; este, 
que assista ou possa assistir a três, quatro orações das Quarenta Horas. 
Somente Deus sabe o número. Depois desse número, se abusar, retirá-lo- 
ei deste mundo. Quero que aquele pai de família receba essa advertência 
de seu cura: se não aproveitar...

Josué, este grande capitão do povo de Deus, queria conquistar a 
cidade de Jericó. Deus enviou dez pragas aos egípcios para convertê-los, 
e disse após a nona: Aduc una plaga percutiam Agyptum.
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3o Les grâces sont données avec obligation d’en profiter.
Nous sommes obligé de rendre compte des grâces que Dieu nous 

donne. Nous voyons cette vérité clairement démontrée dans 1’Evangile: 
Le Fils de Dieu se compare à un père de famille qui donne des talens à 
ses serviteurs pour qu’ils les fassent valoir. Après quelque temps, il leur 
fait rendre compte.

St Paul dit que la prédication de l’Evangile produit des effets tous 
différents dans les auditeurs. Christi bonus odor sumus Deo, in iis qui 
salvi fiunt, et in iis qui perecint: aliis quidem, odor mortis in mortem, aliis 
autem odor vitae in vitamÁSl P). Quae illis causa perditiones, vobis autem 
salutis, et boc a Deo (idem).

St Bernard dit à ce sujet une cbose étrange: Time cum arriserit 
gratia.

S’il disait: craignez, quand Dieu vous menace de ses jugements... 
Quand les Israélites négligeoient de ramasser la manne, elle se 
pourrissait et se changeait en vers. II n’est rien de si doux et de si 
précieux que la grâce de Dieu; mais, si nous la méprisons, si nous 
négbligeons d’en faire le profit que Dieu demande de nous, elle 
engendrera dans nos âmes ce ver qui ne meurt point et qui ronge les 
âmes réprouvées.

Io Thess. St P. Sine intermissione orate (Tessal. 1,5-17)
2o Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem (St.Matt.26,41)
3 Dimitte nobis debita nostra ( St.Matt. 6,12)
Davi. Invoca me in die afflictionis et eruam te
St Luc Opportet semper orare et nunquam deficere 18.1
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3. As graças são dadas com a obrigação de aproveitá-las. Somos 
55 obrigados a prestar conta das graças que Deus nos dá. Vemos essa 

verdade claramente demonstrada no Evangelho: o Filho de Deus se 
compara a um pai de família que dá talentos a seus servos para que os 
façam valorizar. Depois de algum tempo, fá-los prestar conta.

São Paulo diz que a pregação do Evangelho produz efeitos 
60 completamente diferentes nos ouvintes. Christi bonus odor sumus Deo, in 

iis qui salvi fiunt, et in iis qui perecint: aliis qutdem, odor mortis in 
mortem, aliis autem odor vitae in vitam (S. P.) Quae illis causa perditiones, 
vobis autem salutis, et hoc a Deo. (idem).

São Bernardo diz a esse respeito uma coisa estranha: Time cum 
65 arriserit gratia. (=Teme quando a graça te sorri). Se dissesse: temam, 

quando Deus os ameaça de seus julgamentos...
Quando os Israelitas eram negligentes em ajuntar o maná, este 

apodrecia e se mudava em vermes. Não há nada tão doce c tão precioso 
como a graça de Deus; mas se a desprezamos, se negligenciamos tirar 

70 dela o proveito que Deus nos pede, ela produzirá em nossas almas esse 
verme que não morre e que rói as almas condenadas.

1. Sine intermissione orate (lTs 5, 17).
2. Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem (Mt 26, 41).
3. Dimitte nobis debita nostra (Mt 6, 12).

75 Invoca me in die afflictionis et eruam te. (Davi)
Opportet semper orare et nunquam deficere (Lc 18, 1).

B

SERMÃO, conforme autógrafo em AFM 134.14. Conjunto de 8 folhas 20 X 
13,7 que, sem dúvida, primitivamente eram 4 folhas dobradas em dois e que, em 
seguida, foram destacadas, exceto uma, prova desse estado primitivo.

Não é fácil rcconstituí-las de maneira segura. Na realidade, estamos diante de 4 
textos diferentes. Identificamo-los por números romanos.

— O primeiro (I), escrito sobre uma folha separada cujo verso ficou em 
branco, compreende o título e o anúncio do plano. Fala de um sermão “do ano 
anterior” de que recorda os temas:

- necessidade das orações das Quarenta Horas;
- graças particulares ligadas às Quarenta Horas;
- perigo de faltar a essa ocasião. Entretanto, podemos perguntar se aí se trata
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(I)

MO YENS DE PROFITER DES PRIERES DES 40 H.

L’année dernière nous dimes que devions profiter de la grâce de 
prières des quarantes heurcs pour trois raisons principalles.

5 La permière est fondce sur 1c besoin que nous en avons. Graces 
particulièrcs pour se convertir. craintes raisonnables de ne jamais se 
convertir si on a manqué cette bellc occasion.

Voyons cette année ce que nous devons faire pour bien passer ces 
trois jours.

10 Io assister autant que possible à tous les exercices de ces trois jours 
et y assister avec recueillement.

2o purifier sa conscience par une bonne confession.
3° prendre de fortes résolutions pour éviter ce que votre confesscur 

vous aura dit d’éviter ct pratiquer ce qu’il vous aura recommadé 
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de três pontos diferentes, ou de aspectos do primeiro ponto apenas. Nesta última 
hipótese, a ideia-mestra seria de aproveitar as graças particulares desse momento. 
Isso poderia ser então a síntese da “Conferência” acima. Além disso, poderse-ia 
deduzir que das “três razões principais” para aproveitar das orações das Quarenta 
Horas, M. Champagnat só desenvolveu, “no ano anterior”, a primeira, e que agora 
falará da segunda.

— O segundo texto (II) é somente a evocação de alguns exemplos. Ocupa 
apenas os três quartos da página, e a diferença de escrita mostra que sua redação não 
é contemporânea nem do primeiro e nem do terceiro desses textos. Os exemplos 
apresentados conviríam melhor à “Conferência” mencionada acima.

— No verso desse segundo texto começa o terceiro (III) que continua em seis 
outras páginas. As idéias que desenvolve, isto é, a fé e a penitência, não se ligam a 
nenhum dos textos citados. Em vez de apresentar uma outra das “razões de 
aproveitar as orações das Quarenta Horas”, expõe a “maneira” de aproveitar dessa 
celebração.

— O quarto texto (IV), enfim, é somente uma citação de Santo Agostinho. 
Estando sozinho numa página e podendo cm rigor ilustrar o final do terceiro texto, é 
reproduzido em último lugar, como fora do texto.

E preciso, portanto, tomar esses textos como se apresentam, em sua 
individualidade, sem procurar ligação lógica entre eles. Aqui são reproduzidos o mais 
fielmente possível, inclusive os erros.

(I)

MEIOS PARA APROVEITAR DAS ORAÇÕES DAS 
QUARENTA HORAS

No ano passado, dissemos qnc deveriamos aproveitar a graça das 
5 orações das Quarenta Horas por três razões principais. A primeira se 

baseia na necessidade que temos dela. Graças particulares para nos 
converter. Temores razoáveis de nunca nos converter se perdermos essa 
bela ocasião.

Vejamos, este ano, o que devemos fazer para bem passar estes três 
10 dias:

1- assistir, tanto quanto possível, a todos os exercícios destes três 
dias e com recolhimento;

2- purificar a consciência por uma boa confissão;
3- tomar firmes resoluções para evitar o que o confessor lhes disse 

15 de evitar e praticar o que lhes recomendou.
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(II)

Surgens festina velociter
Io Assistcr autant que possible à tous les exercices des prières des 

quarante heures. Je dis à tous les exercices.
Nous ne connoissons pas les momans de la grâce. Combien de Sts 

qui sont dans le ciei qui n’y seroient pas s’ils eusssent manque se 
moment favorable.

Que de damnés dans les enfers et qui n’y sont que parce qu’ils n’ont 
pas profité des moindres occasions ou qu’ils les ont méprisés. Si les dix 
lépreux ne fussent pas venus à la rencontre de notre Seigneur n’eussent 
pas été guéris Si le centurion n’eut pas demande la guérison de son 
serviteur, s’il eut manque cette occasion de se convertir, il ne se fut 
jamais convertí. Si Naaman eut manque la seul circonstance de se laver 
trois fois dans les eaux du Jourdin

(III)

Que viens je faire ici M.F.?
Je viens à la prière de vos pasteur pour nous joíndre à eux et à vous 

pour réparer les outrages que notre divin Sauveur reçoit dans ces jours, 
la honte du christianisme, ces jours de débauche et de libertinage. Je sais, 
mes chers F. et c’est ce qui fait la consolation de vos pasteurs et la notre, 
je sais dis-je que cette licence effrénée qui a lieu dans (les) bien d’autres 
paroisse n’a pas lieu dans celle-ci, mais il suffit (que) à des enfans bien 
nés de savoir qu’un père qu’ils aiment tendrement soit outragé dans 
quelque lieu que ce soit pour qu’ils y prennent part et pour qu’ils 
redoublent d’affection pour un père tendrement aimé.

Dans quelles dispositions Jesus Ch. notre bon père veut il que nous 
entrions pour le dédommager des insultes qu’on lui fait.

J’en trouve deux
La prcmière disposition qu’il faut apporter pour bien profiter des 

prières des quarante heures, c’est la foi. 11 faut que celui qui approche de 
Dieu, dit 1’appôtre St Paul, croie en Dieu, par conséquent il est inutile de 
venir dans cette église et de vous prosterner aux pieds des autels. Vous 
voulez adorer Dieu et 1’apaiser, la première démarche est celle que la foi 
vous propose de faire.

En sortant de votre maison et en entrant dans cette église, allons, 
mon âme, allons assister au triste spectacle d’un Dieu mourant. Jettons 
les yeux sur lui, voyons comme il étend les bras, comme ses mains
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(II)

Surgens festina velociter.
1- Assistir, tanto quanto possível, a todos os exercícios das orações 

das Quarenta Horas. Digo a todos os exercícios.
Não conhecemos os momentos da graça. Dos Santos que estão no 

céu, quantos lá não estariam se tivessem faltado a esse momento 
favorável.

Dos condenados ao inferno, quantos lá estão só porque não 
aproveitaram das mínimas ocasiões, ou porque as desprezaram. Se os dez 
leprosos não tivessem ido ao encontro de Jesus, não teriam sido curados. 
Se o centurião não pedisse a cura de seu servo, se faltasse a essa ocasião 
de se converter, jamais se teria convertido. Se Naamã descumprisse a 
única circunstância, de se lavar três vezes nas águas do Jordão ...

(III)

Que venho fazer aqui, meus irmãos?
Venho, a pedido de seu pastor, para me reunir com ele e com vocês 

a fim de reparar os ultajes que nosso divino Salvador recebe nestes dias, 
a vergonha do cristianismo, nestes dias de desregramento e libertinagem. 
Sei, meus caros irmãos, e é isso que consola seus pastores e a mim, sei, 
digo, que essa licença desenfreada, que ocorre em muitas outras 
paróquias, não ocorre nesta, mas a filhos bem-nascidos é suficiente saber 
que um pai a quem amam ternamente seja ultrajado em qualquer parte 
do mundo para que venham se compadecer e redobrar de afeição por 
ele.

Com que disposições Jesus Cristo, nosso bom pai, quer que 
entremos para desagravá-lo dos insultos que lhe fazem?

Encontro duas:
A primeira disposição que é preciso trazer para bem aproveitar as 

orações das Quarenta Horas é a fé. É necessário, diz o apóstolo São 
Paulo, que aquele que se aproxima de Deus, creia em Deus; por 
conseguinte, sem a fé é inútil vir a esta igreja e se prostrar aos pés dos 
altares. Se quiserem adorar a Deus e aplacá-lo, a primeira providência 
será aquela que a fé lhes propõe fazer.

Ao sair de casa e ao entrar nesta igreja, vamos, minha alma, vamos 
assistir ao triste espetáculo de um Deus agonizante. Lancemos os olhos 
sobre ele, vejamos como estende os braços, como estão suas mãos. Mas 
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sont (?), mais pour qui est-ce, ô mon âme, pour qui est-ce qu’il a voulut 
endurer tant de tourmcns c’est pour moi, c’est pour effacer mes péchés; 
c’est pour me donner sa grâce. Ce sont mes crimes qui Font attaché à 
cette croix, c’est mon orgueil et ma vanité.

Seconde disposition qu’il faut apporter
C’est la mortification et la douleur, pourquoi? pour nous conformer 

à Jésus Ch. allant à Jérusalem oü il devoit être bafoué, moqué, flagellé, 
livré à la mort. Or, M.F., si le chef souffre tant de peines, seroit il juste 
que les membres fussent dans les délices et dans la joie? Quand J.C. 
parla à ses apôtres de sa passion future, quoiqu’il la leur expliquât Fort 
distinctement et qu’il leur marquat les différentes circonstances, ils n’y 
comprenoient rien: ipsi nihil intelegerunt, cela leur étoit caché.

Comment cela leur étoit-il caché? c’est qu’ils prenoient cette vérité 
comme une vérité outrée, et qu’ils ne s’imaginoient pas que leur maitre 
qui faisoit tant de miracles en faveur des autres et qui pouvoit par 
conséquent se garantir de la persécution des Juifs dut être effectivement 
exposé à de si mauvais traitement.

C’est en second lieu, qu’ils ne vouloient pas que cette prophétie 
s’accomplít. On en trouve une preuve évidente dans Saint Matthieu: 
J.Ch. ayant (dit) à ses apôtres beaucoup de choses qui devoient les 
consoler, leur apprit une nouvelle qui les afflige tous. 11 faut (que) j’aille à 
Jérusalem et que j’y souffre beaucoup d’indignités de la part des 
pharisiens et des chefs de la synagogue. II le faut, répondit St. Pierre 
avec aigreur, hé à quoi songez-vous? Non sans doute cela ne sera 
pas. Capit increpare diems abiit a te Domine non erit tibi hoc.

Les apôtres ne voulurent donc rien connoitre des souffrances 
futures de Jésus Ch. et, qui plus est, ils ne voulurent pas même qu’elles 
arrivassent, pourquoi cela? Ils voyoient, dit St Augustin, que si J.Ch. 
venoit à souffrir toutes ces indignités et ces ignominies, ils se voyoient 
eux-mêmes obligés de le suivre et de partager avec lui ses disgrâces. Ce 
fut aussi dans cette occasion que Jésus Christ reprenant sévèrement cette 
délicatesse de St Pierre jusqu’à 1’appeler satan et sujet de scandale: Vade 
post me satana scandalum est mihi lui fit connoitre, et à tous les autres, la 
part qu’ils devoient prendre à ses souffrances, par ces paroles qui sont 
comme 1’abrégé de la vie chrétienne.

Si quis vult venire post me abneget semetipsum, portat crucem suam 
et sequatur me. Vous dites si souvent que vous voulez me suivre, vous 
passez dans le monde pour être mes disciples, mais j’ai une chose à vous 
dire et qui est de la dernière importance, c’est que celui qui veut venir 
après moi doit se renoncer à soi-même, porter sa croix et me suivre. 
Vous venez m’adorer aux pieds de ces autels, votre piété est louable, 
mais si vous n’y venez dans un esprit de mortfication et de douleur, cette 
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para quem será, ó minha alma, para quem será que quer sofrer tantos 
tormentos? É para mim, é para apagar meus pecados; é para me dar a 
graça. Foram meus crimes que o pregaram nessa cruz; foi meu orgulho, 
foi minha vaidade.

A segunda disposição que é preciso trazer é a mortificação e a dor. 
Por quê? Para nos assemelhar a Jesus Cristo que foi a Jerusalém onde 
devia ser injuriado, escarnecido, flagelado, entregue à morte. Ora, meus 
irmãos, se a cabeça sofre tantas penas, será justo que os membros estejam 
nas delícias e na alegria? Quando Jesus Cristo falou de sua paixão futura 
aos apóstolos, embora lhes explicasse muito claramentc e indicasse as 
diversas circunstâncias da mesma, não compreenderam nada: ipsi nihil 
intelegerunt, isso lhes era oculto.

Por que isso lhes era oculto? E que tomavam essa verdade como 
uma verdade exorbitante, c não imaginavam que seu Mestre, que fazia 
tantos milagres em favor dos outros c que podia, portanto, sc livrar da 
perseguição dos Judeus, devesse ser realmente exposto a tão mau 
tratamento.

Em segundo lugar, é porque não queriam que essa profecia se 
cumprisse. Encontra-se uma prova evidente disso em São Mateus: Jesus 
Cristo, que disse a seus discípulos muitas coisas que deviam consolá-los, 
comunicou-lhes uma notícia que os afligiu a todos: “E preciso que eu vá 
a Jerusalém e que ali sofra muitas indignidades da parte dos fariseus e 
dos chefes da sinagoga”. Respondeu São Pedro com aspereza: “E 
preciso? O que estais pensando? Não, isso não acontecerá”. Capit 
increpare diems abiit a te Domine non erit tibi boc.

Os apóstolos, portanto, nada queriam saber dos sofrimentos futuros 
de Jesus Cristo e até nem queriam que acontecessem. Por quê? Viam, diz 
Santo Agostinho, que se Jesus Cristo viesse a sofrer todas essas 
indignidades e ignomínias, eles também se veriam obrigados a segui-lo e 
a partilhar com ele suas desgraças. Foi também nessa ocasião que Jesus 
Cristo repreendeu severamente essa delicadeza de São Pedro, chegando 
a chamá-lo de satanás e motivo de escândalo, Vade post me satana 
scandalum est mihi, lhe deu a conhecer, e aos demais, a parte que 
deveríam tomar em seus sofrimentos, com estas palavras que são como 
que o resumo da vida cristã:

“Sz quis vult venire post me abneget semetipsum, portat crucem suam 
et sequitur me". Vocês dizem muitas vezes que querem seguir-me, que se 
apresentam ao mundo como meus discípulos, mas tenho uma coisa a lhes 
dizer e que é de primeira importância: quem quiser me seguir deve 
renunciar a si mesmo, carregar sua cruz e seguir-me. Vocês vêm adorar- 
me aos pés destes altares, sua piedade é louvável, mas se não vêm aqui 
em espírito de mortificação e de dor, essa piedade é inútil. Vocês vêm
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piété est inutile. Vous venez me rendre vos respects pendant que tant de 
95 libertins me deshonorent; votre dévotion me plait; mais elle me plaira 

encore davantage si vous renoncez à vous même et à vos passions, si vous 
quittez les divertissemens et les joies du siècle pour vous unir à mes 
souffrances, si au contraire après ces protestations que vous me faites 
vous vous abandonnez au désordre, je vous direz comme à St Pierre: 

100 retirez(vous) de moi sathan vous me scandalisez.

(IV)

Summa est appropinquare ad vos, vestrum appropinquare ad illum.
Jesus Christ se fait un plaisir de s’approcher de nous ; nous devons 

nous faire un plaisir de nous approcher de lui, c’est St Augustin qui 
105 parle ainsi
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tributar-mc respeito, enquanto tantos libertinos me desonram; sua 
95 devoção me agrada; mas me agradaria mais ainda se renunciassem a si

mesmos e a suas paixões, se deixassem os divertimentos e as alegrias do 
mundo para se unirem a meus sofrimentos. Se, pelo contrário, depois 
desses protestos que me fazem, se entregarem à desordem, dir-lhes-ei 
como a São Pedro: retire-se de mim, satanás, você me escandaliza.

100 (IV)

Summa est appropinquare ad vos, vestrum appropinquare ad illum.
Santo Agostinho disse: “Jesus Cristo fez o favor de se aproximar de 

nós; nós devemos fazer o favor de nos aproximar dele.
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Além dos “Annales de 1’Institut”, do Irmão Avito, de 
que falamos nesta edição, dispomos também, do mesmo 
autor, os “Annales des Maisons” das Províncias de Saint- 
Paul-Trois-Châteaux e de Aubenas, em disquetes, graças 
aos cuidados constantes do Irmão Jean-François Escalier 
(84 anos). Podemos fornecê-los a quem os desejar, seja 
em disquetes de 3 1/2 p., formato Word para Vindow, 
seja em impressos em folhas separadas ou encadernadas 
sumariamente (lombada colada em capa flexível).

Serão dispostas de acordo com as listas publicadas 
cm “Cardernos Maristas”, n° 2, p. 9-11, em três tomos 
separados:

1 - Província de Saint-Paul, casas de A a Ma - 576 páginas; 
2- Província de Saint-Paul, casas de Mi a V - 642 páginas; 
3- Província de Aubenas 714 páginas

Devido às dimensões, ao assunto um pouco particular 
e à língua, limitaremos a tiragem ao estrito necessário. 
Se, portanto, o Sr. estiver interessado em ter esses 
“Anais”, queira fazer sua encomenda, indicando sob que 
forma os deseja: texto impresso, encadernado, não 
encadernado, apenas tal ou tal casa, ou em disquetes. Os 
preços são estes: tomos 1 e 2 = 60.000 Liras cada um; 
tomo 3 = 70.000 Liras; folhas separadas = 100 Liras 
cada página; o conjunto dos disquetes = 10.000 Liras. 
Como não faremos estoque, é preciso contar com algum 
prazo de entrega.

Na medida do possível, tencionamos continuar esse 
trabalho com as casas de outras Províncias. Avisaremos, 
em “Cadernos Maristas”, quando algo estiver pronto.

Ir. Paul Sester
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